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PRÁVOPLATNOSŤ ROZHODNUTIA DE LEGE LATA V PRAXI 
SLOVENSKÝCH SÚDOV 

Katarína Tóthová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
 
Abstract: The paper analyses the legal force of the decision as the attribute of the decision and its 

application in the legal practice. 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje právoplatnosti rozhodnutia ako vlastnosti rozhodnutia a jej 

uplatňovaniu a vyznačovaniu v právnej praxi. 
 
Key words: legal force, attribute of a decision 
 
Kľúčové slová: právoplatnosť, vlastnosti rozhodnutia 

 
 
1 ÚVOD 

Problematika právoplatnosti rozhodnutia je „evergrínom“ všetkých druhov procesov, ktoré 
pozná slovenské právo. Individuálny právny akt je nemysliteľný a pre prax neuplatniteľný bez 
prejavu jeho právoplatnosti. 

Aby právo plnilo svoju regulačnú funkciu v spoločnosti, právne normy ako pravidlá správania 
sa, za ktorými stojí donucovacia moc štátu, sa musia buď priamo realizovať alebo za pomoci štátnej 
(verejne) moci, resp. prostredníctvom jej aktivity aplikovať na konkrétne prípady. Výsledkom takejto 
aplikácie práva1 (jej finálnym produktom) je individuálny právny akt t. j. rozhodnutie.2 

Bez ohľadu na to, v akom druhu aplikačného rozhodovacieho procesu3 bolo rozhodnutie 
prijaté, prejav jeho právnej sily je etapovitý. Rozhodnutie, aj keď má všetky potrebné náležitosti 

(t. j. obsahové aj formálne) a aj keď je vydané príslušným orgánom, ešte nemá žiadne právne 
účinky do konkrétneho spoločenského vzťahu, ktorý má upravovať. Inými slovami povedané, takýto 
aplikačný právny akt nemá ešte žiadnu právnu silu. V tomto štádiu ešte možno jeho obsah meniť, 
poprípade aj rozhodnúť, že jeho prijatie je neaktuálne, poprípade jeho existencia je zbytočná a teda 
ho likvidovať ako akt zbytočný. (Treba zdôrazniť, že je neadekvátne uvádzať jeho zrušenie, keďže 
„zrušiť“ možno iba individuálny právny akt, ktorý má už určité štádium prejavu právnej sily.). 

Štádiami postupného prejavu právnej sily (právnej moci) aplikačného rozhodnutia sú: 
platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť. V praxi je veľmi dôležité rozpoznať, v ktorom štádiu 

                                                 
1 Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňováná orgány veřejné moci, 
při níž dochází k podřazení (subsumuje) komkrétní skutkové podstaty pod příslušnou abstraktní 
právni podstatu vyjádřenou v právní normě. Porovnaj GERLOCH, A.: Teórie práva, 1. vydání, Aleš 
Čeněk, Plzeň 2006, s. 18. 
2 V texte používam pojem „rozhodnutie“ ako strešný pojem aj pre rozsudky, uznesenia a v štátnej 
správe a verejnej správe rozličné povolenia (stavebné povolenie), poprípade rôzne doklady 
o poskytnutí určitého plnenia. 
3 Známy český profesor teórie, filozofie a sociológie práva A. GERLOCH uvádza tieto druhy 
procesov aplikácie práva: občianske súdne konanie, trestné konanie, správne konanie, niektoré typy 
konania pred Ústavným súdom ( o ústavných sťažnostiach, o platnosti voľby poslanca a pod.) 
a zvláštne typy konania (súdne konanie správne, konanie o konkurze a vyrovnaní). GERLOCH, A.: 
Teória práva, 5. upravené vydanie, Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, 2009, s. 181 
a nasl., Slovenská teória práva, konkrétne E. Ottová uvádza ako druhy procesov aplikácie práva 
tieto: občianske súdne konanie, trestné konanie, správne konanie, priestupkové konanie, exekučné 
konanie, daňové a colné konanie a pod. OTTOVÁ, E.: Teória práva, 3. vydanie, vydavateľstvo 
Heuréka, Šamorín, 2010, s. 297. Z uvedeného je zrejmé, že v teórii práva nie je absolútna zhoda na 
otázku, čo tvorí samostatný druh procesu aplikácie práva. 
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právnej sily sa vydaný aplikačný akt nachádza. Preto obsah týchto pojmov by mal byť 
jednoznačný a jasný pre všetky aplikačné procesy.  

Pre prax je dôležité nielen poznať, v ktorom štádiu právnej sily sa to – ktoré rozhodnutie 
nachádza, ale nie menej dôležité je poznať a jednoznačne určiť deň, ktorým začína prejav toho – 
ktorého štádia právnej sily rozhodnutia. Inými slovami presne povedané, ktorý deň rozhodnutie 
nadobúda platnosť, ktorým dňom rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a ktorým dňom sa stáva 
rozhodnutie exekučným titulom, t.j. kedy je vykonateľné. 

Poznanie štádia právnej sily rozhodnutia je dôležité nielen z hľadiska možnosti realizácie 
práv, právom chránených záujmov a povinností vyplývajúcich z rozhodnutia, ale aj z hľadiska 
možností uplatnenia donútenia k povinnostiam z nich vyplývajúcich. V neposlednom rade poznanie 
štádia právnej sily rozhodnutia je determinantom možnosti uplatnenia toho, ktorého opravného 
prostriedku proti rozhodnutiu. 

Vzhľadom na uvedené, ich legislatívne vyjadrenie má byť tak inštruktívne, aby fyzické 

osoby, ako aj právnické osoby vedeli z platného práva bez problému zistiť, v akom štádiu právnej 
sily sa nachádza rozhodnutie upravujúce ich právnu situáciu, ako aj ktorým dňom sa stáva 
rozhodnutie platné, právoplatné a vykonateľné.  

 
2 PLATNOSŤ ROZHODNUTIA A PRÁVOPLATNOSŤ ROZHODNUTIA 

Všeobecná zhoda v právnickej literatúre panuje v tom, že prvým štádiom prejavu právnej sily 
aplikačného rozhodnutia je jeho platnosť.4 Platnosť rozhodnutia vyjadruje právnu existenciu 
rozhodnutia. Symbolicky možno uviesť, že deň platnosti rozhodnutia je dňom jeho narodenia.5 
Rozhodnutie už existuje a nemožno ho svojvoľne „zmiesť zo sveta“ a vydať namiesto neho nové 
rozhodnutie s iným obsahom, poprípade nevydať žiadne rozhodnutie. A to ani vtedy, ak by si to 
súhlasne želal orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ako aj účastník konania. Obsahovo možno do textu 
platného rozhodnutia zasiahnuť iba, ak ide o chybu v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v 
písomnom vyhotovení rozhodnutia. Takéto drobnosti môže aplikujúci orgán kedykoľvek, aj bez 
návrhu opraviť a upovedomí o tom účastníkov konania. Platnosť rozhodnutia z tohto zorného uhla je 
prekážkou dodatočnej manipulácie s rozhodnutím. 

Je zaujímavé, že procesné právne úpravy vo svojich ustanoveniach neobsahujú úpravu 
momentu nadobudnutia platnosti rozhodnutia. Ba čo viac, vo svojich ustanoveniach upravujúcich 
doručovanie rozhodnutia pojem „platné rozhodnutie“, resp. „platnosť rozhodnutia“ sa vôbec 
nefrekventuje. Obdobne úprava odvolacieho konania nemá ustanovenie, v ktorom by sa 
frekventoval pojem „platné“ rozhodnutie. Jednoznačne teda možno konštatovať, že terminologické 
spojenie „platné rozhodnutie“, nie je legislatívnym pojmom, nie je pojmom v platnom práve 
frekventovaným, ale je pojmom teórie práva procesného. 

Podľa môjho názoru, by všeobecné procesné úpravy mali v ustanoveniach upravujúcich 
doručovanie (oznámenie) rozhodnutia, otázku platnosti rozhodnutia, resp. deň nadobudnutia 
platnosti rozhodnutia upraviť. 

Možno sa vyskytnú názory, že takéto doplnenie textu procesných poriadkov nie je nutné, ba 
až nadbytočné. Môj názor o vhodnosti doplnenia6 odôvodňujem tým, že v praxi nie je celkom zrejmá 

                                                 
4 Pojem „platnosť“ je vlastný aj pre normatívne rozhodnutia, t. j. normatívne správne akty, ktoré 
svoju právnu silu, resp. jej prvého štádia, prejavujú taktiež platnosťou. 
5 Pod symbolikou „dňa narodenia“ rozumieme, že rozhodnutie už má prvé štádium svojej právnej 
sily – právneho účinku. Iný názor, s ktorým sa nestotožňujeme vyjadril v učebných textoch Marián 
Ševčík. Podľa jeho názoru: „...Právne účinky vydaného rozhodnutia zo strany správneho orgánu 
nastávajú až momentom nastúpenia jeho právoplatnosti...“. ŠEVČÍK, M. a kol.: Správne právo 
procesné, Eurounion, Bratislava 2005, s. 19. 
6 Podľa môjho názoru nebolo by nadbytočné vo všeobecných procesných úpravách, v rámci 
ustanovení upravujúcich doručovanie (oznámenie) rozhodnutia otázku platnosti rozhodnutia upraviť, 
pretože nie je zrejmé, kedy sa stáva rozhodnutie vydané v správnom konaní platné. Mala som 
možnosť presvedčiť sa o tom na základe reakcie študentov právnických fakúlt (Bratislava, Košice 
a Banská Bystrica). Aj po prečítaní nekomentovaného správneho poriadku nemali jasno, ktorý deň 
v konkrétnom prípade pre viacerých účastníkov konania, sa stáva rozhodnutie platné. Značná časť 
študentov mala názor, že platným sa rozhodnutie stáva dňom podpísania rozhodnutia zodpovednou 
osobou a označením rozhodnutia odtlačkom úradnej pečiatky. Aj keď to bola neznalosť 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

9 

otázka, či pre platnosť rozhodnutia je rozhodujúci deň doručenia rozhodnutia poslednému 
účastníkovi konania, alebo pre nadobudnutie platnosti rozhodnutia je podstatné a aj postačuje 
oznámenie rozhodnutia čo i len jednému účastníkovi konania. 

Moment – deň nadobudnutia platnosti rozhodnutia má svoje právne účinky najmä v tom, že 
už ho treba rešpektovať v tej forme a s tým obsahom, ako bolo doručené prvému účastníkovi 
konania. Prejav právnej sily platného rozhodnutia, ako už bolo uvedené, smeruje najmä vo vzťahu 
k orgánu, ktorý ho v aplikačnom konaní prijal. Dodatočná zmena platného rozhodnutia s 

odvolaním sa na skutočnosť, že rozhodnutie nebolo doručené ešte všetkým známym účastníkom 
konania, by po takomto zásahu stala evidentne protizákonným postupom aplikujúceho orgánu. K 
zmene obsahu rozhodnutia nemôže po nadobudnutí platnosti rozhodnutia dôjsť ani vtedy, ak by si 
to zhodne želali účastníci konania a aj správny orgán. 

Môj predpoklad, že v konaní štátnych orgánov nie je jednoznačný postup pri určovaní 
platnosti toho – ktorého rozhodnutia by bolo možné preukázať, keby bola zákonná povinnosť 
vyznačiť na rozhodnutí aj deň platnosti rozhodnutia. Takáto povinnosť však nie je (a je veľmi 
pravdepodobné, že ani nebude). Uvádzam to iba ako argument, prostredníctvom ktorého by bolo 
možné preukázať, že táto nejasnosť v praxi existuje. (V ďalšej časti preukazujem nejednotnosť 
praxe súdov pri vyznačovaní právoplatnosti rozhodnutia a nevylučujem nejasnosť a nejednotnosť aj 
pri platnosti). 

Pokiaľ ide o určenie právoplatnosti rozhodnutia, tejto otázke procesné poriadky (na rozdiel od 
určenia platnosti) venujú vo svojich ustanoveniach pozornosť. Či už ide o bývalý Občiansky súdny 
poriadok (§ 159 ods. 1) zákona č. 99/1963 Zb.7 alebo Civilný sporový poriadok (§ 227 ods. 1 zákona 
č. 160/2015 Z. z.)8, ako aj Trestný poriadok (§ 183 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z.)9. Obdobný 
prístup na určenie právoplatnosti zvolil Správny súdny poriadok (§ 145 ods. 1) zákona č. 162/2015 
Z. z. a to aj s určením výnimiek v ods. 2 a 3 uvedeného ustanovenia.10 Ďalej možno konštatovať, že 
aj procesné poriadky v oblasti verejnej správy – či už ide o správny poriadok (§ 52 ods. 1) zákona č. 
71/1967 Zb.11 alebo daňový poriadok (§ 63 ods. 9) zákona č. 563/2009 Z. z.12 vo svojich 
ustanoveniach upravujú podmienku (podmienky) právoplatnosti rozhodnutia. 

Pre komplexnú informáciu treba však zdôrazniť, že neobsahujú inštruktívne ustanovenie, 
ktorým dňom je rozhodnutie právoplatné. Tento deň však možno bezproblémovo logicky odvodiť 

z ustanovenia toho, ktorého procesného poriadku. 
Keďže disponujem dlhoročnými skúsenosťami skúšajúceho pedagóga v odvetví správneho 

práva, vrátane správneho práva procesného, neuniklo mojej pozornosti, že v rámci skúšok, skúšaný 

                                                                                                                                       
študovaného predmetu, dáva obraz o tom, aká „inštruktívna“ je reglementácia v platnom 
nekomentovanom procesnom predpise pre širokú verejnosť. 
7 Bývalý Občiansky súdny poriadok zákon č. 99/1963 Zb.: § 159 ods. 1: Doručený rozsudok, ktorý 
nemožno napadnúť odvolaním je právoplatný. 
8 Civilný sporový poriadok zákon č. 160/2015 Z. z.: § 227 ods. 1: Doručený rozsudok, ktorý 
nemožno napadnúť odvolaním je právoplatný. (2) Ak proti rozsudku nemožno podať odvolanie je 
právoplatný doručením. 
9 Trestný poriadok zákon č. 301/2005 Z. z.: § 183 ods. 1: Rozsudok je právoplatný, ak a/ zákon proti 
nemu nepripúšťa odvolanie, b/ zákon proti nemu pripúšťa odvolanie, ale 1/ odvolanie v lehote 
podané nebolo, 2/ oprávnené osoby sa odvolania výslovne vzdali alebo ho výslovne vzali späť, 3/ 
podané odvolanie bolo zamietnuté. 
 § 184 Uznesenie ja právoplatné, ak a/ zákon proti nemu nepripúšťa sťažnosť, b/ zákon proti nemu 
pripúšťa sťažnosť, ale: 1/ sťažnosť v lehote podaná nebola, 2/ oprávnené osoby sa sťažnosti 
výslovne vzdali alebo ju výslovne vzali späť, 3/ podaná sťažnosť bola výslovne zamietnutá. 
10 Správny súdny poriadok zákon č. 162/2015 Z. z.: § 145 ods. 1: Doručený rozsudok je 
právoplatný, ak nie je ďalej ustanovené inak. Výnimky ods. (2 a 3). (2) Rozsudok krajského súdu 
nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty 30 dní od doručenia rozsudku alebo podaním kasačnej 
sťažnosti v tej istej lehote. (3) Rozsudok krajského súdu nadobúda právoplatnosť uplynutím 7 dní od 
doručenia rozsudku alebo podaním kasačnej sťažnosti v tej istej lehote proti tomuto rozhodnutiu. 
11 Zákon č. 71/1967 Zb.: § 52 ods. 1: Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať 
rozklad) je právoplatné. 
12 Zákon č. 563/2009 Z. z.: § 63 ods. 9: Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať 
odvolanie je právoplatné. 
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študent neraz mal problém správne určiť deň právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom 
konaní. Problém som vnímala ako nepochopenie počítania lehôt, a nie ako aj prípadný problém, 
ktorý by sa mohol vyskytnúť aj v aplikačnej praxi. 

Že to môže byť problém aj v aplikačnej praxi, som zisťovala postupne. Z viacerých impulzov 
a neoficiálnych informácií som nadobudla dojem, že určiť správny deň právoplatnosti rozhodnutia v 
praxi niekedy je problém, resp. že dochádza k vyznačeniu iného dňa za deň právoplatnosti, než ten 
deň, ktorý má byť podľa platného práva vyznačený za deň právoplatnosti.  

Problém určenia dňa právoplatnosti v praxi dokumentuje výstižne prípad rozličných názorov 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s Generálnou prokuratúrou SR na deň určenia 
právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Konkrétne išlo o určenie právoplatnosti 
rozhodnutia, ktoré prijal vtedajší Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi.13 

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi za deň právoplatnosti rozhodnutia vyznačil nasledujúci 
deň po márnom uplynutí odvolacej lehoty. V konaní bol len 1 účastník konania a bola 15 dňová 
odvolacia lehota. (Doručené 1. 3. – právoplatné 17. 3.). Okresný prokurátor v Spišskej Novej Vsi 
podal protest z dôvodu porušenia § 52 ods. 1 Správneho poriadku. Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR potvrdilo postup Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi ako postup súladný s 
platným právom. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje stanovisko, že rozhodnutie vydané v 
správnom konaní je právoplatné dňom nasledujúcim po uplynutí posledného dňa na podanie 
opravného prostriedku zdôvodnilo systémovým pôsobením ustanovení Správneho poriadku – 
konkrétne ustanovením § 27 o počítaní lehôt, t.j. že 16. 3. je ešte deň, kedy možno teoreticky podať 
odvolanie. 

S uvedeným postupom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa nestotožnila 
Generálna prokuratúra SR14 zaujala stanovisko, že rozhodnutie, ktoré bolo doručené 1. 3 je 
právoplatné 16. 3. a ministerstvu navrhla „...stanovisko v tejto veci prehodnotiť a v súlade s platnou 
právnou úpravou usmerniť podriadené orgány štátnej správy...“. Prípis Generálnej prokuratúry SR 
(podpísané vtedajším I. námestníkom generálneho prokurátora) Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR obdržalo 8. 11. 2000. 

Nie je mojim zámerom pranierovať tento prípad do podrobností, avšak umocňuje moju 
intuíciu, že aplikačná prax má určité problémy s určovaním dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak by 
tomu tak nebolo, je nepochopiteľné, z akého dôvodu Generálna prokuratúra SR aj v roku 2007 
vydala ďalšie Stanovisko Generálneho prokurátora SR,15 v ktorom síce sa vychádza z platnej 
reglementácie právoplatnosti rozhodnutia, avšak v závere stanoviska sa uvádza:“... Ak teda koniec 
lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, právoplatnosť rozhodnutia nastane 
uplynutím 24. hodiny najbližšieho pracovného dňa. Tento deň sa na rozhodnutí vyznačí ako deň 
nadobudnutia jeho právoplatnosti...“. „...V deň nasledujúcom po právoplatnosti rozhodnutia nastáva 
účinnosť rozhodnutia, t. j. nastupujú účinky rozhodnutia, ktorými sú vznik, zmena alebo zánik 
určitého práva alebo povinnosti.16 

Je nepochopiteľné, prečo došlo k vydaniu uvedeného stanoviska, ktorým generálny 
prokurátor oddelil deň právoplatnosti odo dňa účinkov rozhodnutia, keď v dlhoročnej 
kontinentálnej právnej kultúre sa vžil názor iný a podľa môjho názoru nespochybňovaný.17 

Keďže mojim zámerom bolo a je dopátrať sa poznania situácie predovšetkým v 
aplikačnej praxi ohľadne vyznačovania dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí 

                                                 
13 Z viacerých prípadov uvádzam vec z roku 2000, keďže tento prípad z praxe mám dokumentačne 
podložený. 
14 Ide o prípis Generálnej prokuratúry SR číslo jednacie VI. Gd 5101/006 zo 7. novembra 2000. 
15 Porovnaj Stanovisko Generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre, číslo poradové v Ústrednej evidencii stanovísk generálneho prokurátora SR 2/2007 
spis. Značka VI/3Gd 26/07. 
16 Tamže. 
17 Z početnejších učebníc, ktoré takmer zhodne informujú o právoplatnosti rozhodnutia možno 
uviesť názor M. Vrabka, ktorý uvádza: “...Právoplatnosť rozhodnutia je také rozhodnutie, proti 
ktorému nemožno podať riadny opravný prostriedok. Dňom právoplatnosti nastávajú právne účinky 
rozhodnutia...“. VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné, Všeobecná časť, 1. vydanie, C. H. 
Beck, 2013, s. 175. 
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vydaných v aplikačných rozhodovacích procesoch, rozhodla som sa prostredníctvom infozákona 
(zákon č. 211/2000 Z.z.) získať z aplikačnej praxe odpoveď na otázku: „ktorý deň vyznačujete na 
rozhodnutí vydanom v súdnom (správnom) konaní za deň nadobudnutia právoplatnosti a to, 
posledný deň odvolacej lehoty po jej márnom uplynutí, alebo nasledujúci deň po márnom uplynutí 
odvolacej lehoty? 

V zákonnej lehote som z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR obdržala 
nasledujúcu odpoveď: „...Pri rozhodovacej činnosti v pôsobnosti ministerstva boli v rámci 
jednotlivých správnych konaní vedených podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších právnych predpisov zaznamenané obidva spôsoby vyznačovania právoplatnosti 
rozhodnutí...“.18 

K vyššie uvedenému stanovisku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa žiada 
ešte dodať, že je to stanovisko toho ministerstva, ktoré v minulosti napriek nenáležitému 
usmerneniu Generálnou prokuratúrou SR obhajovalo zákonný postup svojho rezortu, t.j. že 
rozhodnutie vydané v správnom konaní je právoplatné až v deň nasledujúci po márnom uplynutí 
odvolacej lehoty. 

S predpokladom, že v aplikačnej rozhodovacej praxi súdov, právoplatnosť rozhodnutia 
prevažne vyznačujú vyšší súdni úradníci s právnickým vzdelaním, som sa rozhodla obrátiť sa na 
niektoré okresné súdy s totožnou otázkou, ako na vyššie uvedené ministerstvo, kde otázku 
právoplatnosti rozhodnutia zrejme neriešia vždy pracovníci s právnickým vzdelaním. 

Odvolávajúc sa na ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. (infozákon) som požiadala 
predsedov vybraných okresných súdov (Okresný súd Bratislava1, Okresný súd Nitra, Okresný súd 
Trnava, Okresný súd Košice 1, Okresný súd Prešov, Okresný súd Trenčín a Okresný súd Banská 
Bystrica). t.j. na deviatich okresných súdoch som požiadala o informáciu, ktorý deň na ich súde 
vyznačujú ako deň právoplatnosti rozhodnutia (rozsudku, uznesenia). Zo šiestich okresných súdov 
som obdržala odpoveď, že príslušní pracovníci za deň právoplatnosti vyznačujú nasledujúci deň po 
márnom uplynutí odvolacej lehoty a tri odpovede za deň označovaný ako deň právoplatnosti 
rozhodnutia vyznačujú posledný deň odvolacej lehoty.  

 
3 ZÁVER 

V poslednom období sa vehementne zdôrazňuje úloha vedeckého výskumu a to 
predovšetkým toho výskumu, ktorého závery sú zamerané na problémy praxe, alebo, ktorého 
závery sú prínosné pre prax. Som toho názoru, že táto spoločenská požiadavka je aktuálna aj pre 
spoločenské vedy, vrátane právnej vedy. 

Ak zastávame názor, že Slovenská republika je právny štát, potom inštitúty práva sa musia v 
spoločnosti chápať, presadzovať a realizovať v súlade s Ústavou SR a platným právnym poriadkom 
rovnako a na celom území Slovenskej republiky. 

V predchádzajúcom texte bolo poukázané na to, že taký základný inštitút slovenského práva, 
ako je inštitút právoplatnosti rozhodnutia vydaného v aplikačnom rozhodovacom konaní, sa ani v 
sústave všeobecného súdnictva neaplikuje jednotne. A to napriek tomu, že teória práva 
neobsahuje rozličné stanoviská a právne úpravy jednotlivých aplikačných procesov majú 
takmer zhodné určovanie právoplatnosti rozhodnutia.  

Že v skúmanej otázke právoplatnosti rozhodnutia, resp. jeho vyznačovanie na konkrétnych 
vyhotoveniach týchto individuálnych právnych aktoch nie je rovnaký zákonný prístup, je stav 
nielen neželateľný, ale v právnom štáte neudržateľný. Na inštitút právoplatnosti rozhodnutia, 

resp. na deň vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia sa totiž „viažu“ ďalšie právne dôsledky, neraz s 
nezanedbateľným spoločenským dopadom. Preto nápravu daného stavu treba čo najskôr 
uskutočniť – a ako som sa presvedčila – aj v sústave všeobecných súdov. 

Vyznačenie právoplatnosti na posledný deň odvolacej lehoty je nielen v rozpore s platným 
právom, ale má vplyv aj na počítanie začatia plynutia lehoty pre dobrovoľné plnenie povinností 
uložených rozhodnutím na základe platného práva. Jej nesprávny výpočet, resp. určenie jej plynutia 
má následok na nadobudnutie vykonateľnosti rozhodnutia (exekučného titulu), čo môže byť 
nesprávny (nezákonný) úradný postup s prípadnou náhradou spôsobenej škody a nástup 
objektívnej zodpovednosti štátu. Všetky „prešľapy“ aplikačnej praxe treba vnímať v systémových 

                                                 
18 Porovnaj prípis Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 1.2.2019, odbor právnych 
služieb, číslo jednacie 5802/2019 INF/80/2019 – M OPS. 
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súvislostiach práva. Iba takýto prístup dá obraz, akú spoločenskú nebezpečnosť môže mať aj, na 
prvý pohľad, „banalita“ v nedodržaní práva. 

Je preto nanajvýš aktuálna apelácia na úlohu Najvyššieho súdu SR, aby v rámci svojej 

kompetencie sa zameral aj na kvalitu všetkých úkonov uskutočňovaných celou sústavou 
všeobecných súdov a usmernil ich činnosť v oblasti nerozhodovacích aktivít tak, aby boli v súlade s 
platným právom.  
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VPLYV NEZÁVISLEJ SÚDNEJ MOCI NA ROZHODNUTIE VO 
VEREJNEJ SPRÁVE 

Marián Vrabko 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The contribution is aimed at efficiency, quality and independence as the decisive criteria 

for judging the judiciary in the Slovak Republic and the possibilities of their transformation into the 
evaluation of decision-making processes in public administration. Experience shows that the 
decisive way to improve the quality of the judiciary in Slovakia is its electronization. Of course, a 
similar approach is required by public administration with a different emphasis. A specific feature of 
public administration is the elimination of pressure on public administration staff, especially in view 
of the fact that they are rapidly and unpredictably changed in practice. 
 
Abstrakt: Príspevok je venovaný efektívnosti, kvalite a nezávislosti ako rozhodujúcim kritériám 

hodnotenia súdnictva v Slovenskej republike a možnostiam ich transformovania do hodnotenia 
rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Skúsenosti ukazujú, že rozhodujúcou cestou, ako 
možno skvalitniť súdnictvo na Slovensku, je jeho elektronizácia. Podobný prístup si vyžaduje aj 
verejná správa samozrejme s iným dôrazom. Špecifikom vo verejnej správe je eliminovanie tlaku na 
pracovníkov verejnej správy, najmä s ohľadom na skutočnosť, že v praxi dochádza k ich rýchlej 
a nepredvídateľnej obmene. 
 
Key words: judiciary, public administration, efficiency, quality, independence, impartiality, e-

government, decision-making processes, unforeseen and frequent changes in public administration 
 
Kľúčové slová: súdnictvo, verejná správa, efektívnosť, kvalita, nezávislosť, nestrannosť, 

elektronizácia verejnej správy, rozhodovacie procesy, nepredvídaná a častá obmena pracovníkov 
verejnej správy. 
 
 
1 ÚVOD 

 Vo všeobecnosti platí, že súdna moc má vplyv na rozhodovanie vo verejnej správe a to bez 
ohľadu na to, či ide o ústavné súdnictvo, alebo o všeobecné súdy vrátane správnych súdov. 
V skutočnosti ide o to, aký vplyv má a bude mať súdnictvo na rozhodovanie vo verejnej správe a 
ako je na  tento vplyv pripravená verejná správa. Máme na mysli akúsi vhodnú a prípustnú 
judicializáciu verejnej správy, ktorá napreduje. Vo všeobecnosti platí, že vplyv  môže byť pozitívny 
aj negatívny. 
 Je pochopiteľné, že nás zaujíma najmä pozitívny vplyv, lebo  ten sa časom dostane 
prostredníctvom rozhodnutí súdov aj do verejnej správy a do jej rozhodovania a rozhodnutí. 
 Pre ilustráciu uvádzame, ako to vyzerá s naším súdnictvom.   Európska komisia na svojej 
webovej stránke uvádza vo svojej správe  za rok 2017 o slovenskej justícii nasledovné: „Údaje zo 
súdov potvrdzujú, že efektívnosť súdov sa naďalej zlepšuje. Miera riešenia sporov v súdnych 
občianskoprávnych a obchodných veciach, t. j. pomer počtu vyriešených prípadov k počtu nových 
prípadov, sa výrazne zlepšila. Priemerný čas potrebný na vyriešenie prípadu je však jedným 
z najdlhších v Európskej únii a stále sa predlžuje. Financovanie reforiem v oblasti súdnictva je 
okrem toho aj naďalej vo veľkej miere závislé od štrukturálnych fondov Európskej únie, čo vyvoláva 
obavy o dlhodobú udržateľnosť. Pracovníci v súdnictve hlásia pretrvávajúci nedostatok 
kvalifikovaného podporného administratívneho personálu“. 
 Aký  teda skutočne náš súdny systém je,   čo by mu mohlo pomôcť a či by sa tieto cesty na 
zlepšenie súdnej moci dali využiť aj vo verejnej správe? 
 Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) uvádza tri hlavné prvky 
dobrého justičného systému: 
 - efektívnosť, 
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 - kvalita, 
 - nezávislosť. 
 Samozrejme, že je vecou uhla pohľadu, či tieto tri kritériá sú jediné, ktoré hovoria o stave 
súdnictva v tej ktorej krajine. Vo všeobecnosti však môžeme uviesť, že pri dostatočnom naplnení 
týchto kritérií by sme mali naše súdnictvo na solídnej úrovni. Hranice medzi jednotlivými kritériami 
sú veľmi pohyblivé, nedajú sa jednoznačne stanoviť a preto bude výhodnejšie ich sledovať vo 
vzájomných súvislostiach, samozrejme s dôrazom na nezávislosť. 
 Podľa citovaných materiálov sa: 
 Efektívnosť vníma cez ukazovatele týkajúce sa dĺžky konaní, miery vyriešenia prípadov 
a počtu prebiehajúcich prípadov. 
  Kvalita sa meria ukazovateľmi právnej pomoci, súdnych poplatkov, odbornej prípravy, 
monitorovanie činnosti súdov, rozpočtu a ľudských zdrojov. 
 Nezávislosť sa hodnotí ukazovateľmi týkajúcimi sa vnímania nezávislosti súdnictva zo strany 
podnikov a širokej verejnosti a záruk vo vzťahu k sudcom. 
 Je úplne zrejmé, že takto definovaný obsah nezávislosti, kvality a efektívnosti nemôžeme 
bezvýhradne transplantovať do rozhodovacích procesov verejnej správy, je to nereálne. Keď sa 
však bližšie zamyslíme nad niektorými spôsobmi, ktoré môžu pomôcť nášmu súdnictvu, zisťujeme, 
že niektoré sa dajú implementovať aj do rozhodovania verejnej správy. Tak, ako sa v súčasnom 
období veľa uvažuje o elektronizácii súdnictva, tak je možné intenzívne uvažovať aj o elektronizácii 
verejnej správy, čo je nutné považovať za generálnu cestu zlepšenia výkonu verejnej správy. 
V rozhodujúcej miere nie je problém  s technickým vybavením verejnej správy. Problémom je 
programové vybavenie a  prepojenosť orgánov verejnej správy a ich vzájomná komunikácia. 
Samozrejme, že máme pomerne veľký počet zákonov, ktoré sa dotýkajú elektronizácie verejnej 
správy. Problémom je prepojenie rôznych druhov registrov, ktoré u nás fungujú a súčasne by mali 
spolupracovať a komunikovať. 
 Svetlou výnimkou je zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 308/2018 Z. z. 
Zaujímavý je: 
§ 1, kde sa okrem iného uvádza, že orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné 
a oprávnené získavať a používať údaje uvedené v informačných systémoch verejnej správy 
a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu bezodplatne 
poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za 
skutočnosti všeobecne známe, tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne úkony. 
 Ďalej ...“občania nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci tieto údaje v listinnej 
podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
 Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú: 

a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (zákon č.  272/2015 
o registrácii právnických osôb, podnikateľov a orgánoch verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

b) informačný systém katastra nehnuteľnosti (zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii  
a kartografii), 

c) register trestov (zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene   
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Podľa dostupných informácií pripravuje sa prepojenie aj ďalších registrov, na spôsob ako je 
uvedené vyššie. (Údajne až 10 ďalších dokumentov z existujúcich registrov nemajú štátne orgány 
v dohľadnom čase  požadovať od fyzických osôb či právnických osôb). 
 Keď sa dôsledne zamyslíme nad touto činnosťou, prichodí nám konštatovať, že 
v rozhodujúcej miere pôjde o fázu pred rozhodovaním súdu  a aj správnych orgánov. Všetky tieto 
kroky pomôžu fyzickým osobám a právnických osobám pri odstránení byrokracie v kontaktoch so 
súdmi či orgánmi verejnej správy. 
 Zásadným problémom ostáva elektronizácia počas rozhodovacích procesov a to aj pri 
súdoch a aj pri orgánoch verejnej správy. 
 Dovoľte mi niekoľko poznámok k rozhodovacím procesom vo verejnej správe. 
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 Elektronizáciou verejnej správy počas rozhodovacích procesov, máme na mysli ako 
normotvorbu, tak aj riadiacu a organizátorskú činnosť, ale aj aplikačnú činnosť, vydávanie 
rozhodnutí a opatrení. 
 Rozhodujúcim tu ostáva komunikácia medzi orgánmi a vo vnútri orgánu. 
 Elektronizácia počas rozhodovacieho procesu sa musí začať pri podaní návrhu. V praxi to 
znamená: 

- preferovanie elektronického podania – lacnejšie podanie 
- dôsledné uplatňovanie zásady predstihu 
- výber optimálnej alternatívy by mal byť bez ľudského činiteľa 
- zosumarizovať čo najviac právne pohyblivých pojmov z daného konania  a ich 

charakterizovanie 
- pri výbere alternatív by malo byť ustanovené či je možné v tomto konaní použiť správne 

uváženie a kde pri kladných rozhodnutiach čo najviac unifikovať výrok, odôvodnenie i poučenie, 
možno až mechanické využívanie 

- pri záporných rozhodnutiach ľudský zdroj bude vyhotovovať odôvodnenie s úmyslom 
zvyšovať právnu istotu a podporovať zásadu legitímneho očakávania 

- v preskúmavacom konaní striktne vychádzať z elektronických dokumentov, samozrejme 
za predpokladu, že sa nebude vyžadovať ústne prerokovanie veci 

- vyčleniť primerané finančné zdroje 
 Pre posúdenie efektívnosti súdov je nevyhnutné venovať sa rozhodovacím procesom, a to je 
ich dĺžka konania, miera vyriešených prípadov, počet prebiehajúcich konaní. Pri správnych 
orgánoch ide o dôležité kritériá, no nie rozhodujúce. Dĺžka konania je kritérium, ktoré môže len 
čiastočne ovplyvňovať efektívnosť činnosti správnych orgánov. Počet prebiehajúcich  a ukončených 
prípadov vedia správne orgány jednoducho ovplyvniť zvýšením počtu zamestnancov. 
 Pri posudzovaní kvality súdov sú rozhodujúce kritériá, právna pomoc, súdne poplatky, 
odborná príprava, monitorovanie činnosti súdov, rozpočet a ľudské zdroje. 
 Pre verejnú správu sú tieto ukazovatele podobné, no nie zhodné. Právnu pomoc  orgány 
verejnej správy realizujú najmä pri naplnení procesných práv, právne zastúpenie vo väčšine konaní 
nie je nutné,  čo ale môže mať za následok nekvalitu. Zastúpenie má pomáhať v odstraňovaní 
hmotnoprávnych problémov. Je evidentné, že najmä pri osobitných druhoch konaní by fyzické 
osoby mali využívať viac zastúpenie. Nemajetní by mali využívať bezplatnú pomoc v strediskách 
právnej pomoci, ktorú zabezpečuje štát. Všetko je závislé od náročnosti konaní. 
 Správne poplatky nie sú vecou verejnej správy, ale zákonodarného zboru. Miestne poplatky 
sú v dispozičnej sfére občanov resp. obecných či regionálnych zastupiteľstiev. 
 Osobitne veľký význam má monitorovanie činnosti orgánov verejnej správy čo bezprostredne 
súvisí s rozpočtom a ľudskými zdrojmi. 
 Tieto skutočnosti sú v právomoci a pôsobnosti štátu, najmä monitorovanie činnosti správnych 
orgánov a ich rozpočet. Tu sa žiada pripomenúť, že najmä prenesený výkon štátnej správy, kde ide 
o  náklady štátu,  ktorý realizujú orgány samosprávy, ako aj ďalšie subjekty, sa  realizuje v mene 
štátu. Pri orgánoch štátnej správy je to samozrejmé. Štát by mal dôslednejšie zabezpečiť finančné 
prostriedky v oboch prípadoch a potom aj dôsledne monitorovať činnosť verejnej správy. 
Monitorovanie by sa dalo realizovať zverejňovaním rozhodnutí a opatrení. 
 Špecifickým problémom hodnotenia verejnej správy sú ľudské zdroje, ktoré nie je možné 
porovnávať s ľudskými zdrojmi v súdnictve. Ľudské zdroje vo verejnej správe podliehajú 
permanentnej a masívnej obmene v krátkych intervaloch. (Temer každé štyri roky). Ak chceme 
zostať pri tomto spôsobe kreovania orgánov, štát musí zabezpečiť pravidelné preškoľovanie 
volených funkcionárov, ale aj menovaných či vybraných prostredníctvom výberových konaní tak, 
aby svoju prácu mohli vykonávať so znalosťou veci, a pristúpiť  na iný model, a to taký, pri ktorom 
bude obmena menšia a aj fluktuácia bude menšia. Pôjde najmä o úpravu finančného ohodnotenia 
a spôsobu kreovania niektorých orgánov a to bez ohľadu, či pôjde o výkon štátnej služby, alebo 
o práce vo verejnom záujme. 
 Ďalšiu skupinu znakov tvorí nezávislosť súdov a v plnom rozsahu to platí aj o nezávislosti 
správnych orgánov a vnímaní nezávislosti pracovníkov správnych orgánov a záruk nezávislosti 
pracovníkov správnych orgánov. Pri hodnotení tejto časti sú značné rozdiely medzi súdnou mocou 
a správnymi orgánmi. 
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 Súdna moc je nezávislá moc v štáte. Nezávislosť súdnej moci je zabezpečená 
inštitucionálne, oddelením súdnej moci od zákonodarnej a výkonnej. Takto vnímanú nezávislosť 
súdnej moci nemôžeme transplantovať do verejnej správy. Nič nám však nebráni, aby sme sa 
orientovali na nestrannosť, a to ako pri súdnej tak i výkonnej moci i keď je jednoznačne 
preukázateľné, že štát sa dôslednejšie stará o nezávislosť súdnej moci. Realizuje to najmä 
nezávislosťou sudcov, ich finančným ohodnotením, spôsobom ustanovovania do funkcie, ako aj 
spôsobom výkonu funkcie. Správne orgány sú súčasťou výkonnej moci, ktorá má nasledovnú 
štruktúru: Prvú časť tvorí  štátna správa, absolútne závislá od vlády, v rozhodujúcej miere sú to 
víťazi parlamentných volieb. Ďalšiu skupinu tvoria územná samospráva,  ktorá má časť svojej 
činnosti relatívne nezávislú (územnú samosprávu niektorí nazývajú štvrtá moc v štáte) a časť je 
štátnou správou  - prenesený výkon štátnej správy – absolútne závislú od vlády. Tretiu skupinu 
budú tvoriť ďalšie subjekty, z ktorých časť môže robiť originálny výkon samosprávy a ďalšia časť 
určite bude realizovať prenesený výkon štátnej správy, opäť v mene štátu a na náklady štátu. Keď 
predpokladáme, že tieto orgány budú mať dostatok finančných prostriedkov na svoje aktivity, či už 
priamo, alebo sprostredkovane, tak nám zostáva hodnotenie činnosti pracovníkov správnych 
orgánov. Hodnotenie je možné robiť prostredníctvom rozhodnutí správnych orgánov a hodnotením 
ich postojov k prejednávaným veciam. Hodnotenie rozhodnutí je možné realizovať prostredníctvom 
zverejňovania rozhodnutí, samozrejme s povinnou anonymizáciou. Aj tu môže štát rozhodnúť, čo 
všetko ako samospráva, tak aj štátna správa, budú zverejňovať. (Problém malých obcí zostáva 
otvorený – najmä ľudské zdroje, technické vybavenie a určite aj finančné ohodnotenie). 
 Osobitným problémom je nezávislosť pracovníkov správnych orgánov a ich odolávanie tlaku 
z vnútra verejnej správy, ale i zvonku – mimo verejnú správu. Títo pracovníci väčšinou nezvládajú 
tlak, ktorý môže byť v materiálnej i morálnej rovine. Svoje postoje buď nevedia obhájiť (starostka 
malej obce pred skončením funkčného obdobia rozpredáva majetok obce po dohode s poslancami 
pod cenu) alebo ich schovávajú za správnu úvahu, alebo ich odôvodňujú právne pohyblivými 
pojmami – najčastejšie verejný záujem, verejné obstarávanie a pod. 
 Veľkým a pretrvávajúcim problémom hodnotenia práce pracovníkov verejnej správy je 
hodnotenie ich subjektívnych postojov. Častokrát sa stáva, že subjektívne postoje skrývajú za 
verejný záujem. Zneužívajú právne pohyblivý obsah tohto pojmu tým, že deformujú zvyklosti vo 
svojom okolí. Takto subjektívne deformované zvyklosti častokrát využívajú ako prameň práva. Je 
evidentné, že pri zlyhaní vnútornej kontroly vo verejnej správe bude nevyhnutné viac využívať 
systém vonkajšej kontroly vo verejnej správe, ktorý budú  realizovať občania bezprostredne 
a priamo. 
 
2 ZÁVER 

 Na konkrétnych príkladoch sme uviedli, ako sa môže vplyv nezávislej súdnej moci premietať 
na nezávislé a najmä nestranné rozhodovanie vo verejnej správe. 
 Ako sme viackrát zvýraznili, vo verejnej správe pôjde najmä o nestrannosť, ktorá sa dá 
realizovať čiastkovými cieľmi, ale aj všeobecnou elektronizáciou verejnej správy, a to ako 
elektronizáciou prípravnej tak aj rozhodovacej fázy rozhodovacích procesov vo verejnej správe. 
 Tu je nevyhnutné konštatovať, že naša verejná správa je na takýto masívny prístup 
k elektronizácii nepripravená, a to z dôvodov materiálnych i personálnych. 
 Osobitne v menších obciach, a tých je na Slovensku väčšina, bude nevyhnutné pripraviť 
orgány územnej samosprávy na tento fakt. Neobstojí argument, že tu pracujú najmä starší ľudia. 
Tento moment sa dá prekonať metodickou pomocou pracovníkov orgánov štátnej správy, t. j. 
pracovníkov okresných úradov. 
 Inštitucionálne je možné pomôcť aj tým, že  časť právomocí, ktoré realizuje územná 
samospráva v rámci preneseného výkonu štátnej správy, vrátime späť na okresné úrady alebo 
prenesieme na fyzické a právnické osoby ako subjekty súkromného práva, ktoré budú občanom 
poskytovať služby vo verejnom záujme a nie realizovať výkon štátnej správy vrchnostenským 
spôsobom. 
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POKUS O TEORETICKOU REFLEXII DIVERZIFIKACE JUSTIČNÍ 
SPRÁVY 

Josef Staša 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 

 
Abstrakt: Příspěvek se zabývá některými tendencemi ve vývoji správy soudnictví. Tu v současnosti 

může představovat nejen klasická státní správa soudů, ale i veřejná kontrola některých aspektů 
činnosti soudů a prvky soudní/soudcovské „samosprávy“. Přístup českého práva a slovenského 
práva k této problematice je prozatím odlišný. Jaká je (jaká mohla být) povaha justičních rad 
v těchto národních právních řádech? 
 
Abstract: The paper deals with some tendencies in the development of the judiciary administration. 

At present, it can mean not only the classical state administration of the courts, but also the public 
control of some aspects of the court's activities and elements of the judicial „self-governance“. The 
approach to this issue in Czech law and Slovak law currently differs. What is (what could be) the 
nature of the judicial councils in these national legal orders? 
 
Klíčová slova: Justiční správa, Státní správa soudů, Soudní/Soudcovská samospráva, Veřejná 

kontrola soudnictví, Soudcovské/Soudní rady  
 
Key words: Judiciary Administration, State Administration of the Courts, Judicial Self-Governance,  

Public Control of the Courts, Judicial/Judiciary Councils 
 

 
1 K DIVERZIFIKACI JUSTIČNÍ SPRÁVY 

Justiční správa, včetně její součásti, jíž je správa soudů (soudnictví), byla tradičně a typicky 
státní správou. Ve správním právu byla traktována v rámci jeho zvláštní části jako jedno z odvětví 
tzv. administrativně politické správy.1 

Od 90. let se v našem (československém, posléze českém a slovenském) právním prostředí 
objevují právní úpravy, popřípadě alespoň představy o právních úpravách, které obsahují nové 
institucionální formy justiční správy. Došlo k tomu v důsledku nastalých zásadních společenských 
změn a s nimi souvisejícím „rozhlédnutím“ po Evropě, resp. směrem k Evropským společenstvím.   

Diverzifikace justiční správy byla spojena s institucemi typu „rad“, resp. „justičních rad“. 
Obecně jde o kolektivní orgány, jejichž působnost je zaměřena na soudy a/nebo soudce a které jsou 
složeny alespň zčásti ze soudců. Právě v souvislosti s  vytvářením těchto orgánů bylo 
zdůrazňováno téma soudcovské/soudní „samosprávy“. Přes rozporuplnost tohoto pojmu2 jej 
vezměme za východisko dalšího výkladu.  

Samy justiční rady jsou zejména dvojího typu. Jednak jde o orgány vytvářené v rámci 
jednotlivých článků soustavy soudů a složené výlučně ze soudců. Jednak jde o orgány vytvářené  
mimo soustavu soudů na celostátní úrovni, v jejichž složení je soudcovský element zčásti potlačen 
ve prospěch elementu externího, kdy kromě soudců jsou jejich členy rovněž „reprezentanti“ 
veřejnosti. První typ orgánů lze s jistou dávkou volnosti označit za vykonavatele soudcovské 
„samosprávy“ ve vlastním slova smyslu, druhý pak jako vykonavatele veřejné kontroly soudnictví 

                                                 
1 Justiční správa byla označována jako „správa v oboru soudnictví“, jejíž součástí je „správa soudů“. 
Tato správní činnost byla odlišná od „výkonu soudnictví“. LUKEŠ, s. 57-58. (Správa v oboru 
soudnictví dále zahrnovala správu vězeňskou a správu notářskou; dnešním pohledem by sem podle 
tohoto pojetí patřila i správa exekutorská.) 
2 Ke kritickému hodnocení pojmu „samospráva soudnictví“ viz SLÁDEČEK, s. 346-347. 
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a obojí dohromady jako představitele soudní „samosprávy“ v širokém slova smyslu. 
Soudcovská/soudní „samospráva“ se však „radami“ v pojetí výše uvedeném zřejmě nevyčerpává.3 

K uvedenému rozlišení dospěl legislativní vývoj ve Slovenské republice. Pozitivní právo 
v České republice si dnes vystačí s pojmem „státní správa soudů“ a takto limitovaný koncept 
justičních rad omezuje na orgány prvního typu.   

V nadnárodním kontextu je tendence k vytváření různých typů justičních rad zřetelná. Není 
však účelem tohoto příspěvku hodnotit, jaké řešení považovat za lepší. Půjde o něco jiného. 
S výhradou/vědomím, že používání terminologie je do značné míry otázkou konvence, položme 
otázku, zda/nakolik činnosti, které tvoří náplň činnosti orgánů veřejné kontroly soudnictví [justičních 
rad druhého (↑) typu] a orgánů soudcovské samosprávy [justičních rad prvního (↑) typu] naplňují 

obecnou představu o veřejné kontrole a o samosprávě (v materiálním smyslu). Potažmo: 
Ovlivňuje/mění diverzifikace justiční správy pojem veřejné správy, resp. jejích komponent, jimiž jsou 
státní správa, samospráva a „zbytková“ tzv. nepřímá (jiná, ostatní) veřejná správa? Modifikuje 
členění veřejné správy? Vyděluje určitou činnost ze státní správy, či dokonce z moci výkonné? 

Hledání odpovědi na tuto otázku bude předcházet stručný popis situace v českém a ve 
slovenském právním řádu.  

Na okraj: Ještě před zánikem Československa obsahoval zmínku o profesních zájmových 
organizacích soudců federální zákon (z r. 1991), který předvídal úpravu této problematiky 
v republikovém zákonodárství (v zákonech národních rad). Nešlo ovšem o veřejnou profesní 
samosprávu a samozřejmě ani o založení výhradního postavení nějaké takové instituce.4 

 
2 JUSTIČNÍ RADY V ČESKÉM PRÁVU 

Český příběh je velice skromný. 
Nerealizovaná vize: 
Jeho první dějství souvisí se zamítnutými návrhy zákona o soudech a zákona o soudcích 

a přísedících soudů z r. 2000.5 
Návrh zákona o soudech rozlišoval6 v rámci správy soudů jednak správu soudnictví, jednak 

státní správu soudů. Justiční rady měly být vykonavateli správy soudnictví (spolu s předsedy 
a místopředsedy soudů a spolu s „podílem“ soudců). 

Na centrální úrovni měla být vytvořena Nejvyšší rada soudnictví.7 Měla mít 16 členů, z toho 7 
volených soudci z jejich řad, 4 volené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a 4 
Senátem Parlamentu České republiky (návrhy oběma komorám měly předkládat vysoké školy 

                                                 
3 S tímto pojmem je nakládáno, obecně vzato, relativně volně. K širšímu chápání srov. KOSAŘ, 
s. 1571.  
4 Viz původní znění § 58 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích. Na ně v České republice 
navázalo ustanovení § 36 zákona ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, 
o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, 
které ukládalo orgánům státní správy soudů postupovat při výkonu své působnosti v součinnosti 
s profesní zájmovou organizací soudců (singulár v textu zákona přitom nemohl znamenat, že by 
mohlo jít jen o jedinou instituci) a projednávat s ní zejména návrhy nových zákonů, které se 
podstatně dotýkají rozsahu pravomoci soudů a způsobu jejího výkonu, a zásadní opatření týkající 
se organizace soudů, postavení soudců a výkonu státní správy soudů. V současné době totožně 
§ 175 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Ve Slovenské republice to bylo ustanovení 
§ 34 zákona SNR č. 80/1992 Zb., o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe 
súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov). Pozdější 
úprava podobné ustanovení neobsahuje. Profesní zájmové organizace naplňují svobodu sdružování 
soudců  [„Judges shall be free to form and join associations of judges or other organizations to 
represent their interests, to promote their professional training and to protect their judicial 
independence.“ (Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985)]. V Česku je 

v současnosti nejvýznamnější takovou institucí Soudcovská unie České republiky (původně 
občanské sdružení, dnes spolek), na Slovensku Združenie sudcov Slovenska (občanské sdružení). 
5 Tisky č. 539 a 540 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, III. volební období. 
6 Ust. § 31 návrhu zákona o soudech. 
7 Ust. § 32 až 37 návrhu zákona o soudech. 
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uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti právo, Česká  advokátní komora a Notářská 
komora České republiky). Posledním členem (a jejím předsedou) měl být předseda Nejvyššího 
soudu. Tento orgán měl  zajišťovat  chod soudů po stránce personální (od výběru justičních 
čekatelů po ověřování výsledků odborné přípravy odbornou justiční zkouškou, rozhodování 
o započtení jiné právní praxe a o uznání jiné odborné zkoušky, návrhy kandidátů na jmenování do 
funkce soudce, rozhodování o přidělení soudce k výkonu funkce k určitému soudu a o přeložení 
soudce, návrhy kandidátů na jmenování do funkce předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu 
a návrhy na odvolání z těchto funkcí, jmenování a odvolání předsedů a místopředsedů odvolacích 
a okresních soudů, jmenování a odvolání předsedů kolegií a předsedů senátů Nejvyššího soudu 
a odvolacích soudů, provádění výběrového řízení,  vyjádření ke stanovení počtu soudců), vytvářet 
soudcům podmínky k řádnému výkonu soudnictví (opatření pro případ ohrožení/narušení  
nezávislosti a nestrannosti  výkonu funkce soudce/přísedícího nebo nezávislého a nestranného 
rozhodování v soudním řízení, návrhy a doporučení Ministerstvu spravedlnosti, stanovení obsahové 
náplně dalšího odborného vzdělávání soudců), dohlížet na činnost soudů (sledovat a hodnotit 
postup soudů v řízení z hlediska plynulosti řízení a řádného výkonu soudnictví,   opatření  k nápravě  
zjištěných nedostatků, vydání pravidel soudcovské etiky a sledování a hodnocení jejich dodržování, 
provádění prověrek soudních spisů a prověrek úrovně soudního jednání, vyřizování stížnosti na 
postup soudů). Z uvedeného je  zjevné, že tento orgán byl vybaven i vlastní pravomocí. 

U všech soudů, s výjimkou okresních soudů, u nichž je přiděleno k výkonu funkce soudce 
do 15 soudců, měly být zřízeny soudcovské rady (u „malých“ okresních soudů mělo působnost 
soudcovské rady vykonávat shromáždění všech soudců).8 Soudcovská rada měla mít 5 členů 
volených, popřípadě (u „menších“ okresních soudů s méně než 30 soudci) 3 členy volené všemi 
soudci příslušného soudu z jejich řad (členství v soudcovské radě mělo být neslučitelné s funkcí 
předsedy nebo místopředsedy soudu). Tento orgán se měl podílet na správě soudnictví 
poskytováním součinnosti předsedovi soudu (projednávání výsledků dohledové činnosti 
a vyjadřování se k účinnosti opatření přijímaných k nápravě zjištěných nedostatků, projednávání 
návrh rozvrhu práce a vyjadřování se k němu, projednávání dalších otázek na žádost předsedy 
soudu). Soudcovské rady neměly mít, kromě (↓) uvedeného iniciačního oprávnění, žádnou vlastní 

pravomoc. 
Nejvyšší rada soudnictví i soudní rady měly mít možnost podat návrh na zahájení řízení ve 

věcech soudců (k uplatnění odpovědnost soudce za disciplinární provinění, k posouzení 
způsobilosti soudce k výkonu soudcovské funkce).9 K řízení měly být příslušné tříčlenné senáty 
Soudcovského sboru pro rozhodování ve věcech soudců (se 40 členy volenými soudci z řad 
soudců).  

Skromná přítomnost: 
Jak bylo již uvedeno, zná platná právní úprava10 pouze státní správu soudů. U všech soudů, 

s výjimkou okresních soudů, u nichž je přiděleno/přeloženo k výkonu funkce soudce do 10 soudců, 
se zřizují soudcovské rady (u „malých“ okresních soudů působnost soudcovské rady vykonává 
shromáždění všech soudců).11 Ohledně počtu členů a zásadně i ohledně neslučitelnosti platí totéž, 
co bylo uvedeno výše. Členy (a náhradníky) volí shromáždění všech soudců; zajímavostí je 
poměrně podrobná úprava voleb, včetně institutu námitek proti platnosti voleb (musejí být podány 
„ihned“, rozhoduje o nich shromáždění všech soudců).12 Soudcovská rada je zákonem 
charakterizována jako poradní orgán předsedy soudu, což implikuje absenci vlastní pravomoci.13 
Působnost soudcovských rad je stanovena pro jednotlivé články soudní soustavy. Lze zobecnit, že 
sem patří vyjadřování se k některým personálním otázkám (jmenování, přidělení, přeložení soudců), 

                                                 
8 Ust. § 38 až 41 návrhu zákona o soudech.  
9 Blíže viz § 42 až 72 návrhu zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně  
zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
10 Cit. zákon č. 6/2002 Sb., zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. (Obecná úprava neobsahuje 
úpravu týkající se Nejvyššího správního soudu.)   
11 Ust. § 46 až 59 cit. zákona č. 6/2002 Sb. (systematicky v hlavě „Soudy“, kde je díl „Soudcovské 
rady“ umístěn za dílem „Soustava, organizace a činnost soudů“; úprava není obsažena v rámci 
ustanovení  o státní správě soudů) a § 23 až 25 cit. zákona č. 150/2002 Sb. 
12 Blíže viz § 54 až 56 cit. zákona č. 6/2002 Sb. 
13 Pro úplnost: Dnešní soudcovské rady nemají ani oprávnění iniciovat řízení ve věcech soudců. 
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projednávání návrhu rozvrhu práce a vyjadřování se k zásadním otázkám státní správy soudu14, 
u Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu též iniciace zasedání (a programu) pléna. 
Návrhy předkládá soudcovské radě předseda soudu, popřípadě Ministerstvo spravedlnosti. Není-li 
vyjádření podáno ve stanovené lhůtě (nesmí být kratší než 5 pracovních dnů), platí, že soudcovská 
rada s návrhem souhlasí.  

Aktuálně: 
„Diskuse“ týkající se justičních rad, zejména na centrální úrovni, v České republice trvá již 

dlouhou dobu a stále pokračuje.15 

                                                 
14 Předseda soudu je zřejmě každou zásadní otázku státní správy soudu povinen soudcovské radě 
předložit (pokud ovšem „něco“ za takovou otázku považuje). Vymezení je natolik vágní, že sotva 
může být nějakým spolehlivějším vodítkem. 
 
15 K tomu alespoň: 
- Rešerše a analýzu modelů správy/„samosprávy“ soudnictví provedl v  srpnu r. 2008 zveřejněný 
materiál z dílny Nejvyššího správního soudu (č. j. D-202/2008/ODA). Obsáhlý text o rozsahu 119 s.  
je dostupný na http://www.nssoud.cz/Hledani-optimalniho-modelu-samo-spravy-soudnictvi-v-Ceske-
republice/art/547?tre_id=193 [cit. 16. 2. 2019].   
- Skromnou anketu (s 27 právníky) uspořádal v r. 2011 internetový magazín Česká pozice. Její 
výsledek bylo lze shrnout titulkem „Soudcovská samospráva ano, ale soudci se nesmějí utrhnout ze 
řetězu“. Pro zřízení celostátního orgánu se vyslovilo 15 respondentů, 9 bylo proti a 3 uvedli, že 
nevědí. Blíže viz http://ceskapozice.lidovky.cz/soudcovska-samosprava-ano-ale-soudci-se-nesmeji-
utrhnout-ze-retezu-1py-/hlas-elity.aspx?c=A110118_110842_pozice_3026 [cit. 16. 2. 2019]. 
- J. Baxa (2014; v době, kdy byl předsedou Nejvyššího správního soudu; téhož roku ministryní 
spravedlnosti H. Válkovou jmenován vedoucím odborné pracovní komise pro přípravu právní úpravy 
nejvyšší rady soudnictví): „... dosavadní model státní správy soudů, který zde platí už od starého 
Rakouska, se prostě vyčerpal. Je nereformovatelný, je neopravitelný a musí být nahrazen jinou 
justiční exekutivou trošku jiného typu. Nebudu říkat, nebudu opakovat, jak se nepřesně říká: 
samospráva. Je to ale model, v němž by mohly být na rozdíl od toho dnešního více využity znalosti 
soudců, kompetence, kontinuita jejich chování a uvažování a soudci by mohli převzít 
i spoluodpovědnost za fungování v soudnictví. ... Mělo by jít podle mého hlubokého přesvědčení o 
něco, co v systému dělby moci na nejvyšší ústavní úrovni ještě chybí. ... Mělo by jít o ústavní orgán, 
ne o žádný poradní sbor, ale o ústavní orgán, který zastřeší, stejně jako jsou zastřešeny jiné moci, 
soudní moc a bude plnohodnotným partnerem vlády, prezidenta a parlamentu. ... hlavní a jediná 
funkce by měla být ta, že se bude starat o nezávislost soudů a soudců, chránit systém před zásahy, 
ať už přicházejí odkudkoliv, dokonce i případně zevnitř justice. A druhá, možná důležitá funkce k 
tomu, aby mohl tu první plnit je jeho podíl, ne převzetí, ale podíl  na správě soudnictví.“ Cit. [16. 2. 
2019] z https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/stale-aktualni-otazky-justice-a-jeji-spravy.   
- R. Pelikán (2015; v době, kdy byl ministrem spravedlnosti): „„Já neříkám, že nemá vzniknout 
nějaký orgán, který bude reprezentovat justici a pomáhat nám v tomto směru, ale ono mnoho 
samosprávných prvků v té justici máme. Když se podíváme, jak se využívají, tak skutečně nevím, 
zda je to něco, co by nás nabádalo tam něco přidávat.“ Cit. [16. 2. 2019] z http://www.ceska-
justice.cz/2015/10/pelikan-justice-je-uzavrena-do-sebe-samosprava-neni-reseni/.  
- Zelená kniha justice (2016; materiál zpracovaný na Nejvyšším soudu): „... koncepci poradního 
orgánu nelze přijmout, neboť cílem vytvoření samosprávy soudnictví je institucionalizovat orgán 
reprezentující zájmy moci soudní, který bude rovnocenným partnerem moci zákonodárné 
a výkonné. Jako třetí složka státní moci není moc soudní v žádném ohledu podřízena Ministerstvu, 
které má toliko vytvářet materiální, personální a další podmínky pro její uspokojivý chod.“              
Cit. [16. 2. 2019] podle http://www.ceska-justice.cz/2016/06/nejvyssi-soud-sepsal-zelenou-knihu-
justice-soudcovska-rada-nemuze-byt-pouze-poradnim-organem/.   
- Aktuální stav „diskuse“ lze ilustrovat titulkem „Vznik Nejvyšší rady soudnictví by mohl vést 
k zakonzervování justice, myslí si ministr. Unie to odmítá“ nebo  titulkem „Rada soudnictví není dle 
ministra tématem pro toto volební období“ na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-rada-
soudnictvi-jan-knezinek_1810211918_pj nebo  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rada-soudnictvi-
neni-dle-ministra-tematem-pro-toto-volebni-obdobi/1683907 [ed. 21. 10. 2018 a 6. 11. 2018, cit. 16. 
2. 2019]. 

http://www.nssoud.cz/Hledani-optimalniho-modelu-samo-spravy-soudnictvi-v-Ceske-republice/art/547?tre_id=193
http://www.nssoud.cz/Hledani-optimalniho-modelu-samo-spravy-soudnictvi-v-Ceske-republice/art/547?tre_id=193
http://ceskapozice.lidovky.cz/soudcovska-samosprava-ano-ale-soudci-se-nesmeji-utrhnout-ze-retezu-1py-/hlas-elity.aspx?c=A110118_110842_pozice_3026
http://ceskapozice.lidovky.cz/soudcovska-samosprava-ano-ale-soudci-se-nesmeji-utrhnout-ze-retezu-1py-/hlas-elity.aspx?c=A110118_110842_pozice_3026
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/stale-aktualni-otazky-justice-a-jeji-spravy
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/pelikan-justice-je-uzavrena-do-sebe-samosprava-neni-reseni/
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/pelikan-justice-je-uzavrena-do-sebe-samosprava-neni-reseni/
http://www.ceska-justice.cz/2016/06/nejvyssi-soud-sepsal-zelenou-knihu-justice-soudcovska-rada-nemuze-byt-pouze-poradnim-organem/
http://www.ceska-justice.cz/2016/06/nejvyssi-soud-sepsal-zelenou-knihu-justice-soudcovska-rada-nemuze-byt-pouze-poradnim-organem/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-rada-soudnictvi-jan-knezinek_1810211918_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-rada-soudnictvi-jan-knezinek_1810211918_pj
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rada-soudnictvi-neni-dle-ministra-tematem-pro-toto-volebni-obdobi/1683907
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rada-soudnictvi-neni-dle-ministra-tematem-pro-toto-volebni-obdobi/1683907
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3 JUSTIČNÍ RADY VE SLOVENSKÉM PRÁVU 

 Slovenský příběh je daleko epičtější. 
 Počátky: 
 K 1. lednu 1996 byly na krajských soudech, na Městském soudu v Bratislavě16, na Vyšším 
vojenském soudu a na Nejvyšším soudu zřízeny soudcovské rady.17 Soudcovská rada měla 
nejvíce 15 členů [2/3 představovali soudci volení shromážděním soudců (to u soudů II. stupně tvořili 
i soudci prvostuňových soudů v územním obvodu daného soudu), 1/3 představoval(i) předseda 
soudu a soudci jím jmenovaní]. Soudcovská rada se účastnila státní správy soudů v roli poradního 
orgánu předsedy soudu. Vlastní pravomoci se soudcovským radám nedostávalo. Mezi jejich úkoly 
patřilo  vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k čerpání rozpočtových prostředků, spolupracovat při 
vypracování rozvrhu práce a účastnit se vyhodnocení jeho plnění, spolupracovat na hodnocení 
práce soudců a zaujímat stanoviska a vyjadřovat se k některým personálním otázkám (výběr 
kandidátů na volbu18 soudců, jmenování/odvolávání předsedů senátů a předsedů a místopředsedů 
soudů). 
 Na centrální úrovni byla současně zřízena Rada soudců Slovenské republiky.19 Šlo 
o koordinační orgán soudcovských rad a současně i poradní orgán ministra spravedlnosti při výkonu 
státní správy soudů20 (byla složena z předsedů a místopředsedů soudcovských rad, jejím 
předsedou byl předseda Nejvyššího soudu). Kromě již zmíněné koordinace se tato rada vyjadřovala 
k návrhu rozpočtu soudnictví při sestavování státního rozpočtu, zaujímala stanoviska k některým 
personálním otázkám (kandidáti na soudce Nejvyššího soudu, kandidáti členství v mezinárodních 
soudních orgánech) a k návrhům právních předpisů upravujících organizaci soudnictví a řízení před 
soudy a předpisů týkajících se postavení soudců. 
 Podle úpravy z r. 200021 měly soudcovské rady (a původně i Rada soudců) vystupovat i na 
ochranu opráv a oprávněných zájmů soudců. Jestliže se příslušná rada nevyjádřila nebo nerozhodla 
do 30 dnů, postupovalo se dále bez jejího vyjádření/rozhodnutí (s výjimkou některých personálních 
otázek). Soudcovské rady byly nadány oprávněním rozhodovat o námitkách soudce proti 
přidělování věcí v rozporu s rozvrhem práce. 
 Poslední změna této úpravy je z r. 2003.22 Týkala se ustanovování členů soudcovských rad; 
všichni byli voleni shromážděním soudců. Působnost byla doplněna o vyjadřování se k hodnocení 
soudců vypracovanému předsedou soudu. Nadto soudcovská rada již nebyla označena jako 
poradní orgán. 
 Uvedené orgány zprvu nebyly vybaveny vlastní pravomocí. Element pravomoci lze od 
počátku r. 2001 spatřovat ve zmíněném oprávnění soudcovských rad rozhodovat o námitkách. 
 Zlom: 
 Zásadní změna se odvíjí od novely Ústavy Slovenské republiky z r. 2001.  
 Na centrální úrovni byla zřízena Soudní rada Slovenské republiky.23 Předsedou tohoto 
orgánu byl předseda Nejvyššího soudu, dalšími členy pak 8  soudců volených a odvolávaných 
soudci, 3 členové volení a odvolávaní Národní radou Slovenské republiky, 3 členové jmenovaní 
a odvolávaní prezidentem republiky a 3 členové jmenovaní a odvolávaní vládou. Do působnosti 
Soudní rady patřilo předkládat návrhy na jmenování a  odvolání soudců, rozhodovat o přidělení 
a přeložení soudců, předkládat návrhy na jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy 
Nejvyššího soudu, předkládat návrhy kandidátů na soudce, kteří mají působit v mezinárodních 
soudních orgánech, volit a odvolávat členy a předsedy disciplinárních senátů a vyjadřovat se 
k návrhu rozpočtu soudů při sestavování návrhů státního rozpočtu.  

                                                 
16 Později zrušeno. Daleko později též na Speciálním soudu. 
17 Ust. § 58 zákona č. 335/1991 Zb., o súdoch a sudcoch, ve znění zákona č. 307/1995 Z. z. 
18 Později jmenování. 
19 Ust. § 58a cit. zákona č. 335/1991 Zb., ve znění zákona č. 307/1995 Z. z. 
20 Později označena nikoli jako poradní orgán, ale jako orgán účastnící se státní správy soudů.  
21 Ust. § 26 a § 34 odst. 2 zákona č. 385/2000 Z. z., o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; účinnost od 1. 1. 2001. 
22 Ust. § 58 cit. zákona č. 335/1991 Zb. ve znění zákona č. 426/2003 Z. z. 
23 Ust. Čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky ve znění ústavního zákona č. 90/2001 Z. z.; účinnost 
od 1. 7. 2001. 
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 „Prováděcí“ zákonná úprava byla přijata v r. 2002.24  Kromě jiného stanovila i další 
působnost Soudní rady (zejména projednávat zprávy o čerpání rozpočtových prostředků soudů, 
koordinovat činnost soudcovských rad, zaujímat stanoviska k návrhům právních předpisů 
upravujících organizaci soudnictví, řízení před soudy a postavení soudců a k návrhům koncepčních  
dokumentů týkajících se soudnictví předkládaných Národní radě nebo vládě); a dále po dohodě 
s ministrem spravedlnosti schvalovat zásady výběrového řízení, zásady hodnocení soudců, zásady 
soudcovské etiky, zásady povolování práce soudců v domácím prostředí  a určovat obsahovou 
náplň vzdělávání soudců.  
 Je patrné, že Soudní rada byla od počátku vybavena vlastní pravomocí. 
 Do současnosti: 
 Od r. 2014 došlo ke změně složení Soudní rady (místo předsedy Nejvyššího soudu a 8 
volených soudců jde o 9 volených soudců).  
 Soudní rada má podle novely Ústavy zabezpečovat plnění úkolů veřejné kontroly 
soudnictví.25 To podle „prováděcího“ zákona spočívá zejména v podílu na řízení26 a správě soudů, 
ve vyhodnocování zpráv o výsledcích vnitřní revize soudů, v analyzování  příčin zjištěných 
nedostatků a navrhování opatření k jejich odstranění, v přijímání opatření na posilování důvěry 
veřejnosti v soudnictví a v zabezpečování účasti svých členů na zasedání pléna Nejvyššího soudu 
a ve výběrových komisích.27 Sotva ovšem lze tyto nové činnosti při naplňování veřejné kontroly 
soudnictví bez dalšího označit jako výkon pravomoci.  
 Další doplnění působnosti Soudní rady se týkalo předpokladů soudcovské způsobilosti, které 
dávají záruky řádného výkonu funkce soudce (stanovisko, dohled; konkretizovány jsou úkoly 
v souvislosti s dohledem28) a vydávaní zásad soudcovské etiky.  
 V r. 2017 bylo doplněno ustanovení o možnosti předkládat ministrovi spravedlnosti podněty 
k přijetí (↑) právních předpisů.29 

 Soudcovské rady jsou již od r. 2005 zákonem označeny jako orgány soudcovské 
samosprávy.30 Zřizovaly se nejprve na všech soudech s výjimkou okresních soudů s počtem soudců 
menším než 15 (a tehdy s výjimkou vojenských obvodových soudů); u soudů, kde nebyly zřizovány, 
plnilo jejich funkci plénum soudu; počet členů soudcovské rady činil od 3 do 15. Od počátku r. 2009 
mohly být zřizovány u všech soudů s tím, že v případě nezvolení rady bude její funkci plnit plénum 
soudu; maximální počet členů byl redukován na 9.31  
 Soudcovská rada se v současnosti vyjadřuje k návrhu rozpočtu soudu, projednává zprávu 
předsedy soudu o použití rozpočtových prostředků, projednává návrh rozvrhu práce soudu 
a zaujímá k němu stanovisko, rozhoduje o námitkách soudců proti přidělování věcí v rozporu 
s rozvrhem práce [v minulosti to byly též námitky proti hodnocení32 (dnes k nim soudcovská rada 
pouze zaujímá stanovisko) a námitky v platových věcech33], volí členy výběrové komise, podává 

návrh na zahájení disciplinárního řízení a  spolurozhoduje v některých platových věcech soudců; od 
počátku r. 2009 ještě na požádání předsedy soudu zaujímá stanoviska ve věcech, které patří do 
působnosti předsedy soudu.  
 Přes tendenci k jistému omezování zbyl soudcovským radám element pravomoci 
(rozhodování o námitkách).       
 Od r. 2005 působí na krajském soudu kolegium předsedů soudcovských rad (tvoří je 
předseda soudcovské rady krajského soudu, předsedové soudcovských rad okresních soudů 

                                                 
24 Zákon č. 185/2002 z. z., o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
25 Cit. čl. Ústavy Slovenskej republiky ve znění ústavního zákona č. 161/2014 Z. z. 
26 K obsahu pojmu „řízení soudu“ viz § 49 zákona č. 757/2004 Z. z., o súdoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vztah „řízení“ a „správy“ soudů by zasluhovalo rozebrat podrobněji, což ale 
přesahuje možnosti tohoto příspěvku. 
27 Ust. § 3a cit. zákona č. 185/2002 Z. z. ve znění zákona č. 195/2014 Z. z. 
28 Ust. § 3b téhož. 
29 Ust. § 4 odst. 1 písm. c) cit. zákona č. 185/2002 Z. z. ve znění zákona č. 152/2017 Z. z. 
30 Ust. § 45 až 47 cit. zákona č. 757/2004 Z. z.; účinnost od 1. 4. 2005.  
31 Ust. § 45 odst. 1 a 2 cit. zákona ve znění zákona č. 517/2008 Z. z. 
32 Do konce r. 2011. 
33 Do konce r. 2008. 
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v obvodu krajského soudu a od r. 2009 též zástupci plén okresních soudů, kde není soudcovská 
rada zřízena).34 Do jeho působnosti patří vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k navrhovanému 
rozpisu prostředků pro krajský soud a okresní soudy v jeho obvodu, jakož i ke zprávě o čerpání 
rozpočtu,  navrhovat programové priority pro oblast výkonu soudnictví a na požádání předsedy 
soudu zaujímat stanoviska ve věcech, které patří do jeho působnosti; do r. 2011 též navrhovat člena 
výběrové komise, a projednávat podněty týkající se neetického chování soudce a zaujímat k nim 
stanoviska.  
 Kolegium není vybaveno vlastní pravomocí. 
 
4 ÚSTAVNĚPRÁVNÍ EXTEMPORE 

 Účast soudců se předpokládala/předpokládá i v jiných kolektivních orgánech, jejichž činnost 
nebo existence se ukázala či ukazuje jako sporná, potažmo nepřijatelná z hlediska ústavnosti.  
  V České republice to souviselo s hodnocením soudců. Šlo o Radu pro odbornou způsobilost 
soudců35, členěnou na Radu pro odbornou způsobilost soudců pro oblast trestního práva, Radu pro 
odbornou způsobilost soudců pro oblast civilního práva a Radu pro odbornou způsobilost soudců 
pro oblast správního soudnictví.  Každá z nich měla mít 9 členů, z toho 5 soudců (dále to měl být 
státní zástupce, advokát a 2 odborníci z akademické sféry); soudci byli za členy voleni, nebo určeni 
losem.36 Rada pro odbornou způsobilost měla být „zřízena“ Ministerstvem spravedlnosti.37 Rada 
měla být příslušná k řízení ve věcech odborné způsobilosti soudců zahajovaného na návrh 
předsedy příslušného soudu poté, co byla rozhodovací činnost soudce hodnocena jako nevyhovující 
jak předsedou soudu, tak v rámci prověrky, kterou následně provedl zvláštní (k tomu účelu 
ustanovený) senát, popřípadě kdyby předseda soudu nesouhlasil  s opačným výsledkem této 
prověrky.38 Ustanovení o hodnocení a posuzování odborné způsobilosti soudců byla zrušena 
Ústavním soudem pro rozpor s českým ústavním pořádkem „z důvodů porušujících princip dělby 
moci a na něj navazující princip soudcovské nezávislosti“.39 Stalo se tak zhruba čtvrt roku poté, co 

zákon o soudech a soudcích nabyl účinnosti. K postavení zmíněného orgánu Ústavní soud uvedl: 
„... Rada ... je zřízena ministerstvem ... a část jejích členů a náhradníků z řad státních zástupců, 
advokátů, notářů a odborníků z oblasti trestního, civilního a správního práva jmenuje na návrh 
příslušných orgánů ministr ... . Rada může jednat a rozhodovat za přítomnosti nejméně svých 7 
členů nebo jejich náhradníků a k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů nebo jejich náhradníků ..., z čehož plyne, že její rozhodnutí vzhledem ke složení té 
které Rady ... může být přijato i výhradně pouze členy, z nichž ani jeden není soudcem. V této 
souvislosti třeba poznamenat, že sám fakt, že v označeném orgánu mají zasedat a o dalším osudu 
soudce tak rozhodovat osoby z řad advokátů, státních zástupců a notářů, se jeví vysoce 
problematickým s ohledem na jejich možnou motivaci plynoucí z jejich postavení strany či zástupce 
v řízení před soudem.“40  
 Ve Slovenské republice to souviselo s výběrem kandidátů na jmenování soudcem.41 Šlo 
o složení orgánu, který provádí výběrové řízení. Tímto orgánem je pětičlenná výběrová komise. 
Protiústavním byl shledán stav, kdy 4 členy jmenoval předseda soudu z databáze kandidátů (1 
z volených Národní radou, 1 z volených Soudní radou a 2 ze jmenovaných ministrem spravedlnosti), 

                                                 
34 Ust. § 48 cit. zákona č. 757/2004 Sb., později ve znění zákona č. 517/2008 Z. z., resp. zákona č. 
33/2011 Z. z.  
35 Viz § 123, 139 a 140 původního znění cit. zákona č. 6/2002 Sb. 
36 Blíže v § 139 odst. 4 až 6 téhož. 
37 Ust. § 139 odst. 1 téhož. 
38 Ust. § 137, 138 a 144 až 152 téhož. 
39 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002. 
40 Pro srovnání: Institut hodnocení soudců je součástí slovenské úpravy. Podle § 27b platného 
znění cit. zákona č. 385/2000 Z. z. provádí hodnocení soudců v obvodu krajského soudu tříčlenná 
hodnotící komise složená ze soudců volených a odvolávaných Soudní radou (kandidaturu může 
navrhnout člen Soudní rady, ministr spravedlnosti, stavovská organizace soudců, kolegia předsedů 
soudcovských rad, popřípadě předseda Nejvyššího soudu). Soudce zvolený za člena hodnotící 
komise nevykonává funkci soudce. Koncept hodnotících komisí je z r. 2017. 
41 Pro srovnání: České právo žádné výběrové řízení s předpoklady ustanovení soudcem nespojuje.  
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poslední člen byl volen soudcovskou radou příslušného soudu.42  Ústavní soud uvedl: „... de facto je 
to práve výberová komisia, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní výber kandidáta na funkciu sudcu, 
pričom z jej zákonom predpísaného zloženia je zjavné, že v každej výberovej komisii budú mať 
„prevahu“ zástupcovia, ktorí vzišli z politických zložiek moci (členovia výberovej komisie vymenovaní 
z kandidátov zvolených národnou radou, resp. vymenovaní ministrom spravodlivosti). Napadnutá 
úprava teda zabezpečuje politickým zložkám moci rozhodujúci vplyv na zloženie výberových 
komisií, čo môže viesť k neprimeranej politizácii výberu kandidátov na funkciu sudca a predstavuje 
v konečnom dôsledku neakceptovateľný zásah do ústavného princípu deľby moci … .“ 
 Čerstvě (ale po téměř 5 let trvajícím řízení před Ústavním soudem) byla na Slovensku 
zrušena ustanovení týkající se rozhodování Soudní rady o tom, zda kandidát na jmenování 
soudcem splňuje předpoklady soudcovské způsobilosti, které dávají záruku, že funkci soudce bude 
vykonávat řádně, na základě podkladů opatřených od Národního bezpečnostního úřadu.43  
 
5 REALITA VS. MODELOVÁ PŘEDSTAVA 

 Srovnejme nyní zmíněné pozitivněprávní konstrukty s modelovou představou  
a) veřejné kontroly, označované též jako kontrola veřejností44, 
b) veřejné samosprávy, resp. té její částí, která je označována jako profesní samospráva45, 
popřípadě jako součást zájmové samosprávy46. 
   Nuže: 
ad a)  
 Modelově:  
 Veřejná kontrola je druhem vnější kontroly. Určitý kolektivní orgán lze označit za orgán 
veřejné kontroly  za předpokladu, že jeho osobní základ je instalován zvenčí a že je tvořen 
extramurálními členy (ve vztahu ke kontrované sféře), přinejmenším pak, že tito v jeho složení 
převažují47. 
 V užším pojetí kontrola spočívá ve sledování a hodnocení nějaké činnosti a v reakci na 
výsledky hodnocení. Širší pojetí zahrnuje i jiné rozhodovací aktivity, které mají kvalifikovaný dopad 
do kontrolované sféry.  
 V reálu:  
 Nerealizovaný český koncept by požadavku převahy extramurálních členů těsně 
nevyhovoval, neboť Nejvyšší rada soudnictví měla mít 8 členů jmenovaných po 4 komorami 
parlamentu, 7 volených soudců a jejím posledním členem měl být ze zákona přededa Nejvyššího 
soudu, kterého v předmětné souvislosti třeba považovat, přestože jde současně o vykonavatele 
státní správy, především za soudce. Soudcovský živel tedy představoval polovinu členů.  
 Slovenský koncept je z hlediska uvedeného požadavku hraniční. Polovina (= 9) členů Soudní 
rady se rekrutuje z řad soudců, bylých 9 členů nominují po 3 vrcholné státní orgány (parlament, 
prezident, vláda).  
 Kreační pravomoc ve vztahu k orgánu veřejné kontroly daná vrcholným státním orgánům 
zapadá do modelové představy, pokud lze orgán nadaný touto pravomocí považovat za 

                                                 
42 Nález Ústavního soudu (SR) č. j. PL. ÚS 102/2011-212 ze dne 7. 5. 2014. Zákonná úprava 
složení výběrové komise se měnila několikrát. Zrušený koncept byl z r. 2011. (S výběrovým řízením 
počítaly zamítnuté návrhy z r. 2000.) 
43 Nález Ústavního soudu (SR) č. j. PL. ÚS 21/2014-96 ze dne 30. 1. 2019. Viz zrušenou část 
čl. 141a odst. 9 Ústavy Slovenskej republiky, zrušený § 5 odst. 7 cit. zákona č. 385/2000 Z. z. ve 
znění účinném do 22. 2. 2019, a zrušený § 27ga cit. zákona č. 185/2002 Z. z. ve znění účinném do 
téhož dne.  
44 V souvislosti s kolektivními orgány zmiňují „právo veřejnosti na kontrolu“ české zákony ze 
začátku 90. let (zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 
rozhlasu, a zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři). 
45 SLÁDEČEK, s. 333 až 342, KOPECKÝ, s. 122 až 125.  
46 HENDRYCH, s. 115. 
47 Nehledě na „komplikaci“ spočívající v tom, že i takový orgán může být označen v pozitivním právu 
za vlastní orgán kontrolovaného [v českém právu je takovým orgánem správní rada veřejné vysoké 
školy; viz § 14 a 15 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách)].   

http://merit.slv.cz/PL.US102/2011
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reprezentanta lidu. Organické je svěřit ji parlamentu a zřejmě i přímo volené hlavě státu. V případě 
vlády o tom lze pochybovat (vztah vlády k veřejnosti je „zprostředkovaný“).   
 Český i slovenský koncept byl/je založen na širším pojetí kontroly.  
 Lze uzavřít, že oba koncepty naplňují modelovou představu orgánu veřejné kontroly 
částečně. 
 Zbývá ovšem otázka: Jaký druh veřejné moci činnost justičních rad, které jsou koncipovány  
jako orgány veřejné kontroly, naplňuje? V materiálním smyslu nemůže jít o moc soudní (tou je, resp. 
jejím jádrem je soudcovské rozhodování). Vyjdeme-li střízlivě z existence trojí (= tří složek) státní 
moci, zbývá jedině moc výkonná. Právní úprava zároveň vyjadřuje oddělení od státní správy a bez 
ohledu na její terminologii (= na verbální odlišení) je přinejmenším evidentní oddělení od „regulérní“ 
organizace státní správy (nepodřízenost ústřednímu správnímu úřadu pro oblast justice).  
 Lze proto uvažovat buď (a spíše) o další složce moci výkonné48, která není státní správou, 
nebo (v krajním případě, přinejmenším) o něčem, co lze s jistou dávkou opovážlivosti označit jako 
„nezávislá státní správa“ (coby vnější správní kontrola)49.    
 Jen dodejme, že činnost justičních rad se nikterak nevymyká z rámce státní činnosti, takže 
o ní nelze uvažovat jako o tzv. nepřímé veřejné správě označované dnes spíše jako tzv. ostatní/jiná 
veřejná správa50. 
 Motiv „rady“ jako orgánu vnější kontroly není zcela osamocený. Skromnější vyjádření (v jiné 
oblasti) představuje na Slovensku Rada pro státní službu51.  
ad b) 
 Modelově: 
 Veřejná samospráva vůbec (včetně profesní samosprávy) je projevem decentralizace 
(odstátnění). Zásadně jde o správu personifikovanou (jejím subjektem/nositelem)52. Za znaky 
veřejné samosprávy lze označit existenci zvláštního zákonného základu, existenci personálního 
základu (u profesní samosprávy profesního společenství, přičemž člen je do společenství přijímán 
a může být ze zákonem stanovených důvodů exkomunikován), vybavenost vlastní pravomocí (nikoli 
pouze působností nebo úkoly), existenci vrcholného voleného kolektivního orgánu a existenci 
subjektivních práv členů vůči samosprávnému „celku“.  
 V reálu: 
 Na první pohled je patrné, že soudcovské rady některé z uvedených znaků naplňují, jiné 
nikoli.   
 Soudcovské rady mají zvláštní zákonný základ. Reprezentují všechny soudce přidělené 
k danému soudu s tím, že členství v radě je neslučitelné s funkcí předsedy/místopředsedy soudu. 

                                                 
48 Moc výkonná sestává, kromě státní správy, z činností označovaných jako vláda ve smyslu 
politického vedení, vrcholná státní reprezentace, vrcholná emisně úvěrová činnost, vrcholná 
kontrola hospodaření, zastupování veřejné žaloby a některá kvalifikovaná šetření činnosti veřejné 
správy. STAŠA, s. 8. Formulováno s přihlédnutím ke stavu v České republice. 
49 Šlo by o jakousi „materiální obdobu“ institucionálního pojetí tzv. nezávislých správních úřadů. 
Toto označení ovšem představuje jistý terminologický paradox. Za tzv. nezávislé správní úřady se 
označují (především a v pravém slova smyslu jedině) ty, které nejsou podřízeny vládě. K tzv. 
nezávislým správním úřadům viz SLÁDEČEK, s. 298 a násl., HENDRYCH, s. 83.  
50 V těchto případech šlo především o výkon veřejné správy coby vlastní činnosti osob soukromého 
práva. STAŠA, s.11, SLÁDEČEK, s. 21, HENDRYCH, s. 65 a 66. Nověji se však váže i k osobě 
veřejného práva. Příkladem v českém právu je Rada pro veřejný dohled nad auditem [§ 37 až  40e 
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)]. 
51 Viz zejména § 12 a 14 zákona č. 55/2017 Z. z., o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Je charakterizována jako „nezávislý koordinační a monitorovací orgán na ochranu principů 
státní služby“. 
52 Nemusí tomu tak být nutně. Mohou existovat „nadstavbové“ samosprávné struktury bez právní 
osobnosti. Příkladem v českém právu jsou (nikoli v oblasti profesní samosprávy, ale v případě 
akademické samosprávy) reprezentace vysokých škol [§ 92 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)]. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

27 

Rada je jimi volena, popřípadě jimi byla volena z větší části53. Současný slovenský koncept zná 
odvolatelnost člena soudcovské rady54.   
 O vlastní pravomoci lze hovořit pouze u soudcovských rad podle současného slovenského 
konceptu. I v tomto případě však jde o „drobnou“ jednotlivost. 
 Absentuje zákonná úprava práv „reprezentovaných“ soudců „vůči“ radě; mělo by 
přinejmenším jít o právo obracet se na radu a účastnit se jejich zasedání55.  
 Otázku (ne)existence osobnosti rady coby nositele ponechme stranou hodnocení.  
 Jestliže je veřejná samospráva spojena s decentralizací, nemůže nastat v rámci státního  
organismu. Označení „soudcovská samospráva“ se z tohto hlediska jeví jako ideový záměr, nikoli 
jako doktrinálně akceptovatelné pojmenování správní činnosti, kterou vykonávají soudcovské rady.  
Vhodnější by mohlo být, vzhledem k absenci požadavku decentralizace, označení „soudcovská 
autonomie“, ale s ohledem na obecný význam termínu „autonomie“ není ani ono přiléhavé. Jde tedy 
nejspíše (v české realitě) o podíl soudcovských rad na výkonu státní správy a (ve slovenské realitě) 
o výkon specifické („soudcovské“) složky moci výkonné, či (dtto opovážlivě) tzv. „nezávislé státní 
správy“ (tentokrát coby vnitřní oganizačně správní činnosti56).   
 Některé shodné rysy může v českém právu vykazovat koncept rady státních zaměstnanců 
jako reprezentanta personálního základu služebního úřadu (= správního úřadu)57.  
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53 Zmíněný starší slovenský koncept. 
54 Původně ze zákonem stanovených důvodů a fakultativně, v současnosti bez zákonného omezení 
důvodů. Viz § 46 odst. 5 původního znění cit. zákona č. 757/2004 Z. z. a § 46 odst. 3 písm. e) se 
zřetelem na § 45 odst. 2 jeho platného znění. 
55 Dokonce podle českých konceptů měla být a jsou zasedání soudcovské rady neveřejná. Na 
Slovensku je jistá volnost patrná z jednacích řádů soudcovských rad. Tak jednací řád soudcovské 
rady Nejvyššího soudu Slovenské republiky z r. 2012 v čl. V odst. 1 stanoví: „Zasadnutia sudcovskej 
rady sú neverejné s výnimkou hlasovania podľa § 45 ods. 9. zákona o súdoch. Na základe 
rozhodnutia sudcovskej rady sa ale jej rokovanie aj len o určitom bode uskutoční na zhromaždení 
sudcov najvyššieho súdu alebo niektorého kolégia alebo niektorých kolégií.“; dokument dostupný na 

https://www.nsud.sk/data/files/535_2012-05-14-rokovaci-poriadok.pdf [cit. 16. 2. 2019]. Nebo 
v případě Krajského soudu v Bratislavě mohla soudcovská rada podle čl. VI odst. 12 svého již 
zrušeného jednacího řádu z r. 2004 rozhodnout, že její zasedání je veřejné; dokument stále 
dostupný na http://wwwold.justice.sk/dwn/sr/ksba/ksba0401rp.pdf [cit. dtto]; zde ovšem nešlo 
o specifické právo „reprezentovaných“. Dlužno ale upozornit, že veřejnost hlasování neimplikuje 
veřejnost zasedání. 
56 Veřejná správa, resp. (zde státní správa) je, kromě jiného, činnost, jejímž prostřednictvím osoba 
veřejného práva (zde stát) „řeší některé své vnitřní poměry“.  STAŠA, s. 7. 
57 Viz § 134 až 139 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

https://is.muni.cz/osoba/4775?lang=cs
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-independence-of-the-judiciary/
https://www.nsud.sk/data/files/535_2012-05-14-rokovaci-poriadok.pdf
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NEJVYŠŠÍ RADA SOUDNICTVÍ JAKO GARANT NEZÁVISLÉHO 
SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ 

Martin Škurek 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: Considerations for the establishment of the Supreme Council of the Justice in the Czech 

Republic, as a tool for ensuring the independence of the judiciary, have been pronounced for over 
20 years. Recent development, however, indicates that its establishment is not on the agenda. The 
article, however, or because of this, seeks to bring the genesis of individual proposals for the 
establishment of the Supreme Council of the Justice in the Czech Republic made between 1999 and 
2016. In this context, the most ambitious was the government's bill on courts of 1999, which was 
subsequently rejected by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. This bill 
was to anchor the extensive powers of the Supreme Council of the Justice in the area of state 
administration of courts. The article also in detail deals with the draft of the so-called the Judicial Six 
of April 2016, which is the latest proposal of its kind for the establishment of the Supreme Council of 
Justice in the Czech Republic, and its strengths and weaknesses. Given its content, it can be 
concluded, that this proposal would not be an effective tool to strengthen the independence of the 
judiciary in the Czech Republic. 
 
Abstrakt: Úvahy o zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice, jakožto nástroje zajišťujícího 

nezávislost soudnictví, jsou vyslovovány již přes 20 let. Poslední vývoj však svědčí o tom, že její 
zřízení není v České republice na pořadu dne. Článek se i přesto, nebo právě proto, snaží přiblížit 
genezi jednotlivých návrhů na zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice vzniklých mezi lety 
1999 - 2016. V této souvislosti byl nejambicióznějším vládní návrh zákona o soudech z roku 1999, 
který byl následně zamítnut Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Tento návrh měl 
zakotvit rozsáhlé pravomoci Nejvyšší rady soudnictví v oblasti státní správy soudů. Článek se také 
podrobně věnuje návrhu tzv. justiční šestky z dubna roku 2016, který je prozatím posledním 
návrhem svého druhu na zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice, a jeho silným a slabým 
stránkám. Vzhledem k jeho obsahu je možné dojít k závěru, že tento návrh by nebyl účinným 
nástrojem k posílení nezávislosti soudnictví v České republice. 
 
Keywords: the Supreme Council of the Justice, the Czech republic, an independence, a judiciary 
 
Klíčová slova: Nejvyšší rada soudnictví, Česká republika, nezávislost, soudnictví 

 
 
1 ÚVOD 

 Inspiračním zdrojem tohoto příspěvku pro sekci správního práva na téma "Úlohy správy 
justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva," které zvolili organizátoři pro 
letošní ročník Bratislavského právnického fóra, je nedávné mediální vyjádření ministra spravedlnosti 
České republiky pana JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., ve kterém uvedl, že: "Vzala se jako nějaká 
mantra Nejvyšší soudcovská rada, že je potřeba, že jí musíme mít. Ale já jsem nikde moc 
nezaznamenal, co by se od ní očekávalo, co by měla dělat. Někdo říká, že to má být orgán 
soudcovské samosprávy, pak to ale trošku ve mně vyvolává obavu toho, aby se soudcovský model 
nezakonzervoval sám v sobě. Podle mě to teď není na pořadu dne." Tímto zřejmě opět, a už po 

několikáté, vzaly za své snahy vytvořit v České republice vrcholný soudní orgán, který by 
reprezentoval soudní moc ve vztazích s mocí zákonodárnou a výkonnou, jejichž vrcholnými 
reprezentativními orgány jsou Parlament České republiky a vláda a prezident České republiky. V 
tomto smyslu také hovoříme o vytvoření vrcholného samosprávného soudního orgánu. Ačkoliv je 
spojovat pojmy samospráva a soudnictví velmi problematické, můžeme tzv. samosprávu soudnictví 
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chápat jako technický, byť velmi zjednodušující, pojem vyjadřující efektivní možnost soudců 
participovat na správě klíčových záležitostí soudnictví, toho správního nevyjímaje.1 
 Pro vytvoření Nejvyšší rady soudnictví v České republice zaznívají zejména argumenty, že 
bez vytvoření jejího nejvyššího samosprávného orgánu nebude soudní moc do budoucna nadále 
schopna reagovat na společenské změny a že by vytvořením Nejvyšší rady soudnictví došlo k 
posílení nezávislosti soudní moci. Ústavní soud České republiky v této souvislosti ve svém nálezu 
sp. zn. Pl. ÚS 18/06 ze dne 11. července 2007 uvedl, že: „Současný stav, kdy ústředním orgánem 
státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti a soudní moc sama nemá vlastní reprezentativní 
orgán odpovídající svým postavením úrovni Ministerstva spravedlnosti (kterýžto orgán by mohl být 
orgánem povolaným převzít kvalitativně úlohu ministerstva ve věcech personálních včetně dohledu 
nad odbornou úrovní soudcovského sboru, případně i v dalších oblastech řízení a výkonu správy 
soudnictví), podle názoru Ústavního soudu dostatečně nevylučuje případné možnosti nepřímého 
ovlivňování soudní moci mocí výkonnou.“2 Tímto svým nálezem Ústavní soud na základě ústavní 

stížnosti stěžovatelky JUDr. Ireny Brožové, tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu, proti 
rozhodnutí prof. Ing. Václava Klause, CSc., tehdejšího prezidenta České republiky, ze dne 30. ledna 
2006 č. j. KPR 966/2006, kontrasignovaného Ing. Jiřím Paroubkem, tehdejším předsedou vlády 
České republiky, kterým byla odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, zrušil ustanovení § 
106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve kterém bylo uvedeno, že: "Předseda a 
místopředseda soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže 
závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní 
správy soudů." V ustanovení § 106 odst. 1 účinného znění zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, je nyní uvedeno, že: "Předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia 
Nejvyššího soudu nebo kolegia Nejvyššího správního soudu lze z této funkce odvolat pouze 
rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení podle zvláštního právního předpisu.," kterým je zákon 
č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců.3 
 Cílem tohoto příspěvku je ve výše uvedených souvislostech na jeho závěru odpovědět na 
otázku, zda by případné vytvoření Nejvyšší rady soudnictví vedlo k posílení nezávislosti soudní 
moci v České republice, a tedy i správního soudnictví, které je v současné době v České republice 
reprezentováno Nejvyšším správním soudem České republiky a správními senáty krajských soudů. 
Odpověď na tuto otázku bude zasazena do rámce popisu současné právní úpravy vztahu soudní 
moci a moci výkonné v České republice, teoretických otázek spojených s vytvářením vrcholných 
samosprávných soudních orgánů a geneze návrhů na zřízení Nejvyšší rady soudnictví, které jsou 
pro tuto odpověď, podle názoru autora, zásadní. Autor by na tomto místě také chtěl poděkovat panu 
Mgr. Aleši Pavlovi, řediteli Kanceláře předsedy Nejvyššího soudu České republiky, za poskytnutí 
cenných informací týkajících se tématu tohoto článku. 

 
2 PRÁVNÍ ÚPRAVA VZTAHU SOUDNÍ A VÝKONNÉ MOCI V ČESKÉ REPUBLICE DE 

LEGE LATA 

 Současná právní úprava vztahu soudní moci, tedy i správního soudnictví, a výkonné moci v 
České republice je zejména charakteristická tím, že zakotvuje silné sepětí soudní moci a moci 
výkonné v otázkách personálních. V ustanovení čl. 63 odst. 1 písm. i) ústavního zákona č. 1/1993 
Sb., Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), je totiž výslovně uvedeno, že: "(1) Prezident 
republiky dále i) jmenuje soudce,..." S ohledem na ustanovení čl. 63 odst. 3 Ústavy, ve kterém je 
uvedeno, že: "Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své 
platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.", prezident jmenuje soudce 
na návrh ministra spravedlnosti. Na ustanovení čl. 63 odst. 1 písm. i) Ústavy potom navazují 
ustanovení § 63 zákona o soudech a soudcích, ve kterých je uvedeno, že: "Soudce jmenuje do 
funkce prezident republiky...", dále potom ustanovení § 13 odst. 2 soudního řádu správního, podle 

                                                 
1 ŠÁMAL, P., DEÁKOVÁ, K. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. In Časopis 
pro právní vědu a praxi, XXV, 3/2017, Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2017, 

s. 521 - 543. 
2 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/06 ze dne 11. července 2007 
3 ŠÁMAL, P., DEÁKOVÁ, K. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. In Časopis 
pro právní vědu a praxi, XXV, 3/2017, Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2017, 

s. 521 - 543. 
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kterého předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu jmenuje z řad soudců tohoto soudu 
prezident republiky, a také ustanovení § 104 zákona o soudech a soudcích, podle kterého předsedu 
krajského soudu jmenuje z řad soudců na návrh ministra spravedlnosti prezident republiky; 
místopředsedy krajského soudu jmenuje z řad soudců na návrh předsedy krajského soudu ministr 
spravedlnosti. 
 Silné sepětí soudní moci, tedy i správního soudnictví,  a výkonné moci v České republice je 
však dáno nejenom v oblasti personální, ale také v oblasti státní správy soudů, která je realizována 
skrze moc výkonnou. Konkrétně je k tomu v ustanovení § 11 odst. 1 zákona České národní rady č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 
republiky (dále jen "kompetenční zákon"), uvedeno, že: "(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním 
orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství." Na ustanovení § 11 odst. 1 kompetenčního 
zákona navazuje ustanovení § 26 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního 
(dále jen "soudní řád správní"), ve kterém je uvedeno, že: "(1) Ústředním orgánem státní správy 
Nejvyššího správního soudu je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo"). (2) Státní správu 
Nejvyššího správního soudu vykonává ministerstvo prostřednictvím předsedy Nejvyššího správního 
soudu.," a ustanovení § 120 odst. 1 a § 121 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
(dále jen "zákon o soudech a soudcích"), která dopadají na senáty krajských soudů rozhodujících ve 
správním soudnictví a ve kterých je uvedeno, že: "(1) Ministerstvo vykonává státní správu ... 
krajských ... v rozsahu stanoveném tímto zákonem buď přímo, nebo prostřednictvím předsedů 
těchto soudů..." Podle ustanovení § 28 odst. 1 soudního řádu správního ministerstvo spravedlnosti 
vykonává státní správu Nejvyššího správního soudu zejména tím, že zajišťuje chod soudu po 
stránce organizační, zejména každoročně po dohodě s předsedou Nejvyššího správního soudu 
stanoví s ohledem na množství projednávaných věcí počty soudců, asistentů soudců a dalších 
zaměstnanců u něj působících; zajišťuje chod soudu po stránce personální; zajišťuje chod soudu 
tím, že zabezpečuje financování jeho hospodaření a materiálního zabezpečení a provádí kontroly 
hospodaření; organizuje a řídí odbornou přípravu zaměstnanců působících u Nejvyššího správního 
soudu a další. Podle ustanovení § 123 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ministerstvo 
spravedlnosti vykonává státní správu krajských soudů zejména tím, že zajišťuje chod soudů po 
stránce organizační;  zajišťuje chod soudů po stránce personální; zajišťuje chod soudů tím, že 
zabezpečuje financování jejich hospodaření a materiálního zabezpečení a provádí kontroly 
hospodaření; řídí a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve věcech majetku 
státu a státního rozpočtu; řídí a organizuje přípravnou službu justičních čekatelů; organizuje a 
zajišťuje odborné justiční zkoušky; organizuje a řídí odbornou přípravu vyšších soudních úředníků a 
dalších zaměstnanců soudů a další.  
 Možnost soudců participovat na výkonu státní správy soudů, tedy i těch správních, je nyní 
zaručena pouze prostřednictvím ustanovení § 23 odst. 1 a 3 a § 25 odst. 1 soudního řádu 
správního, ve kterých je uvedeno, že: "(1) Zřizuje se Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu, 
která se skládá z pěti členů. ... (3) Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy Nejvyššího 
správního soudu. ... (1) Soudcovská rada ... d) vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy 
Nejvyššího správního soudu..." a ustanovení § 46 odst. 1 a 4 a § 52 odst. 1 písm. e) zákona o 
soudech a soudcích, ve kterých je uvedeno, že: "(1) Soudcovské rady se zřizují u Nejvyššího soudu, 
vrchních soudů a krajských soudů. ... (4) Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy soudu. 
... (1) Soudcovská rada krajského soudu ... e) vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy 
krajského soudu...," která zakotvují institut soudcovských rad u Nejvyššího správního soudu České 
republiky a krajských soudů. Z dikce těchto ustanovení relevantních právních předpisů vyplývá, že 
se jedná o velmi slabou záruku a to ze dvou základních důvodů. Tím prvním důvodem je 
skutečnost, že soudcovské rady, byť jsou v rámci správního soudnictví zřizovány povinně, jsou 
pouhými poradními orgány předsedů Nejvyššího správního soudu a krajských soudů, a tím druhým 
důvodem je skutečnost, že pravomoc soudcovských rad v oblasti výkonu státní správy soudů je 
dána naprosto nezřetelně. Jak soudní řád správní, tak i zákon o soudech a soudcích totiž hovoří o 
zásadních otázkách státní správy soudů, aniž by tyto blíže specifikovaly. Navíc program jednání 
soudcovských rad, jejichž interval není ustanoveními relevantních právních předpisů stanoven, je 
určen předsedy Nejvyššího správního soudu a krajských soudů. Je nutné říct, že tento systém 
správy soudů, tedy i těch správních, je dlouhodobým kontinuem počínajícím zákonem č. 217/1896 ř. 
z., jímž vydávají se předpisy o obsazování, vnitřním zařízení a řádě jednacím soudů, v jehož 
ustanovení § 73 bylo uvedeno, že: "Soudy a státní zastupitelství jsou, co se týče prací správy 
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soudnické, podrobeny ministrovi práv. Konajíce tyto práce, mohou žádati za spolupůsobení 
úředníků, kteří jsou jejich dohledu podřízeni." Na druhou stranu dlužno dodat, že se tímto systémem 
správy soudů Česká republika řadí v evropském prostoru mezi menšinu, protože již od druhé 
poloviny 20. století jsou ve většině států Evropy, Slovenskou republiku nevyjímaje, vytvářeny 
vrcholné samosprávné soudní orgány, které reprezentují a spravují soudní moc. 
 Silnou vazbu soudní moci na výkonnou moc v České republice můžeme vypozorovat i v 
rovině rozpočtové, k čemuž je v ustanovení § 23 kompetenčního zákona uvedeno, že: "Ministerstva 
předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky 
a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu."  

 
3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYTVÁŘENÍ VRCHOLNÝCH SAMOSPRÁVNÝCH 

SOUDNÍCH ORGÁNŮ 

 Z hlediska teoretického se současný systém vztahu soudní moci, tedy i správního soudnictví, 
a výkonné moci v České republice velmi blíží tzv. ministerskému systému, ve kterém jsou některé 
pravomoci týkající se esenciálních záležitostí soudnictví koncentrovány u orgánů moci výkonné, 
zpravidla u ministerstva spravedlnosti. V rámci ministerského systému ministerstvo jmenuje soudce 
a zajišťuje správu soudů. Správa soudů však není koncentrována pouze v rukou ministerstva, ale je 
vykonávána i dalšími orgány veřejné moci, a to zejména jmenování soudců. Orgánem veřejné moci, 
který se zpravidla podílí na jmenování soudců, je prezident, případně i ombudsman apod. V rámci 
ministerského systému mají také velmi silné postavení předsedové nejvyšších a odvolacích soudů, 
kteří mají vliv na jmenování a přidělování soudců k soudům. Čistý ministerský systém se však ve 
své čisté podobě nikde neuplatňuje. Ministerský systém v různých modifikacích, vedle České 
republiky, v současné době existuje v Německu, Rakousku a Finsku. Protože je současný systém 
vztahu soudní moci a moci výkonné v České republice předmětem zřejmě oprávněné kritiky, která 
jednak stojí na argumentu nastavení právní úpravy umožňující výrazné zásahy moci výkonné 
reprezentované ministerstvem spravedlnosti do moci soudní a jednak na argumentu přílišné 
personální diskontinuity na ministerstvu spravedlnosti, ze které např. vyplývají neustálé změny 
pohledů na řešení zásadních systémových otázek soudnictví, která však nejsou realizována, je 
možné uvažovat o zavedení jiného systému vztahu soudní moci a moci výkonné. Těmi by mohl být 
systém soudní správy, hybridní systém nebo systém soudní rady.4 
 Systém soudní správy je systémem, v němž jsou management, rozpočtové otázky a správa 
soudnictví koncentrovány u jiného orgánu než personální otázky, tzn. jmenování a přidělování 
soudců k soudům. Správa soudů je zpravidla svěřena nezávislé zprostředkovatelské organizaci a 
jmenování soudců je zpravidla v pravomoci jiného nezávislého orgánu. Systém soudní správy v 
současné době existuje v Dánsku, Irsku, Norsku a Švédsku. Hybridní systém kombinuje znaky 
různých způsobů a modelů správy soudů. Obdobně jako v systému správy soudů jsou pravomoci 
rozděleny mezi orgán, který jmenuje soudce, a orgán, jehož pravomoc zahrnuje zbytek správy 
soudů. Charakteristické pro tento systém je rozdělení pravomoci mezi ministra spravedlnosti a 
soudce nejvyšších soudů. Hybridní systém v současné době existuje v Anglii, Walesu, Estonsku, 
Maďarsku, Andoře, na Maltě a na Kypru a dalších státech. Systém soudní rady je systém, který 
zahrnuje nezávislý orgán, který rozhoduje o otázkách správy soudů, rozpočtu, ale zejména o 
jmenování, odvolávání soudců a jiných otázkách. Systém soudní rady se dělí na jižní a severní 
model. V rámci jižního modelu jsou nejvyšší rady soudnictví zakotveny přímo v ústavách států a 
dohlížejí na nezávislost soudnictví. Tento dohled se projevuje zejména tím, že mají poradní hlas při 
jmenování a povyšování soudců, ve výjimečných případech se na jmenování a povyšování soudců 
podílejí samy, dále vykonávají disciplinární pravomoci vůči soudcům a realizují jejich školení a 
odbornou přípravu. Jižní model systému soudní rady v současné době existuje ve Francii, Belgii, 
Itálii, Španělsku a Portugalsku. V rámci severního modelu mají soudní rady výrazně odlišný 
charakter a ve většině případů také mnohem větší pravomoci než soudní rady v rámci jižního 
modelu. Do pravomoci soudních rad severního typu tak např. náleží dohled nad zatížením soudní 
soustavy, sjednocování a zajišťování kvality judikatury, management, tzn. otázky týkající se správy 
budov, personálního zajištění fungování soudů, odborné přípravy soudců atd., a rozpočtové politika 

                                                 
4 ŠÁMAL, P., DEÁKOVÁ, K. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. In Časopis 
pro právní vědu a praxi, XXV, 3/2017, Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2017, 

s. 521 - 543. 
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soudů. V rámci severního modelu tak do pravomoci soudních rad patří nejenom otázky profesní 
kariéry soudců, ale také otázky fungování soudů jako takových. V rámci severního modelu je 
pravomoc jmenování soudců zpravidla svěřena jinému samostatnému orgánu veřejné moci. Severní 
model systému soudní rady v současné době existuje ve Švédsku, Irsku, Dánsku a Nizozemsku.5 6  
 Z výše uvedeného krátkého přehledu vyplývá, že ve státech Evropy existují rozdílné systémy 
vztahu soudní moci a výkonné moci, od určitých modifikací ministerského systému, přes hybridní 
systém, až po systém soudních rad, které mají personální, ekonomické a správní pravomoci. 
Představiteli soudní moci preferovaný systém soudní rady, jejíž funkci by podle jejich představ měla 
v České republice vykonávat Nejvyšší rada soudnictví, tak určitě není jediným možným způsobem 
nastavení vztahu soudní moci a výkonné moci v České republice. Na druhou stranu je nutné uznat, 
že systémy soudní moci a výkonné moci, v nichž určitým způsobem soudní rady působí, ve státech 
Evropy převládají.7 
 
4 GENEZE NÁVRHŮ NA ZŘÍZENÍ NEJVYŠŠÍ RADY SOUDNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 Návrhy na zřízení Nejvyšší rady soudnictví, tedy na vytvoření systému soudní rady, mají v 
České republice skoro 20letou genezi. Doposud nejdále pokročil návrh na zřízení Nejvyšší rady 
soudnictví, který byl obsažen v návrhu na celkovou reformu soudnictví z roku 1999 z dílny JUDr. 
Otakara Motejla, tehdejšího ministra spravedlnosti České republiky a pozdějšího veřejného 
ochránce práv. Konkrétně měl tento reformní návrh podobu vládního návrhu zákona o soudech, 
tedy podobu paragrafovaného znění, do kterého se další návrhy, které jsou v obsahu tohoto článku 
zmíněny, nedostaly. Tento reformní návrh mimo jiné směřoval k důslednému oddělení státní správy 
soudů od ostatních oblastí soudnictví. Podle tohoto návrhu měla mít Nejvyšší rada soudnictví 
postavení ústavně zakotveného reprezentativního a vlivového orgánu soudní moci v oblasti státní 
správy soudů a dalších oblastech. Návrh proto definoval rozdělení pravomocí v oblasti státní správy 
soudů mezi Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší radu soudnictví a sféry jejich vlivu. Nadto tento 
návrh také definoval podíl nesoudcovské odborné veřejnosti na státní správě soudů. Pravomoci 
Nejvyšší rady soudnictví se však neměly týkat pouze státní správy soudů, ale výrazně i otázek 
personálních. Konkrétně měla Nejvyšší rada soudnictví provádět výběr justičních čekatelů; 
navrhovat prezidentu republiky kandidáty na jmenování do funkce soudce; rozhodovat o přidělení 
soudce k výkonu funkce k určitému soudu; navrhovat prezidentu republiky kandidáty z řad soudců 
na jmenování do funkce předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu a podávat návrhy na jejich 
odvolání; jmenovat a odvolávat předsedy a místopředsedy odvolacích a okresních soudů; jmenovat 
a odvolávat předsedy kolegií a předsedy senátů Nejvyššího soudu a odvolacích soudů; vyjadřovat 
se ke stanovení počtu soudců; přijímat opatření, byla-li by ohrožena nebo narušena nezávislost a 
nestrannost soudnictví; stanovovat obsahovou náplň dalšího odborného vzdělávání soudců atd. 
Vládní návrh zákona o soudech, ve výše uvedených souvislostech, doprovázel vládní návrh novely 
Ústavy České republiky, která měla být doplněna o ustanovení čl. 91a zakotvující Nejvyšší radu 
soudnictví. V tomto ustanovení čl. 91a odst. 1 písm. a) a b) Ústavy České republiky mělo být 
uvedeno, že: "(1) O nezávislost soudů a soudců dbá Nejvyšší rada soudnictví. Na správě soudů se 
podílí zejména  tím, že a) navrhuje prezidentu republiky kandidáty na jmenování do funkce soudců, 
b) navrhuje prezidentu republiky kandidáty na jmenování do funkce předsedy a místopředsedů 
Nejvyššího soudu a navrhuje jejich odvolání z funkce."8 A právě z důvodu navrhované novelizace 

Ústavy byly oba vládní návrhy v roce 2000 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, 
která tímto jasně dala najevo vůli neposilovat soudní moc v České republice, zamítnuty.9    
 V letech 2008 – 2010 počítal se vznikem Nejvyšší rady soudnictví nový návrh reformy 
soudnictví, tentokrát z dílny ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila. Tento návrh, který mimo 
jiné počítal s výrazným omezením pravomocí Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k soudní moci, a 
to i v rozpočtových otázkách, opět nebyl realizován. I přes tuto skutečnost, došlo mezi ministrem 

                                                 
5 Tamtéž. 
6 Nejvyšší soud České republiky, Zelená kniha justice, 2015. 
7 ŠÁMAL, P., DEÁKOVÁ, K. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. In Časopis 
pro právní vědu a praxi, XXV, 3/2017, Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2017, 
s. 521 - 543. 
8 vládní návrh zákona o soudech ze dne 9. února 2000 
9 Nejvyšší soud České republiky, Zelená kniha justice, 2016. 
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spravedlnosti a předsedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu k dohodě o vzniku 
pracovní skupiny složené ze zástupců soudnictví, která měla připravit podklady pro reformu 
uspořádání vztahu soudní moci a výkonné moci. Podle návrhu této pracovní skupiny složené z 
tehdejších předsedů Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, zástupců Kolegia předsedů 
krajských soudů  a zástupců Soudcovské unie, který byl zpracován v prosinci 2011 a na počátku 
roku 2012 odeslán RNDr. Petrovi Nečasovi, tehdejšímu předsedovy vlády České republiky, mělo 
opět dojít k oslabení postavení Ministerstva spravedlnosti, kterému se měly odebrat personální 
pravomoci a také pravomoc dohledu nad činností soudů a soudců ve formě vyřizování stížností. 
Podle tohoto návrhu mělo také dojít k přenesení správní agendy, tj. hospodářských a finančních 
záležitostí, od předsedů soudů na útvary ministerstva spravedlnosti zřízené u jednotlivých soudů. 
Ani tento návrh se nedočkal své realizace, nebyl dokonce projednán ani na ministerské a ani na 
vládní úrovni. Z tohoto důvodu se někteří vysoce postavení představitelé soudnictví vzápětí obrátili 
přímo na předsedu vlády Petra Nečase se žádostí o pokračování debaty o reformě a nastavení 
nového modelu.10  
 Výsledkem této debaty proběhnuvší v letech 2012 - 2013, tentokrát pod záštitou JUDr. Pavla 
Blažka, Ph.D., který ve funkci ministra spravedlnosti v červenci 2012 nahradil Jiřího Pospíšila, bylo 
vypracování tzv. Interního pracovního textu k možné úpravě Nejvyšší rady soudnictví na úrovni 
Ústavy a podústavní roviny. I podle tohoto textu měla být provedena novelizace Ústavy formou 
jejího doplnění o ustanovení čl. 82a, ve kterém mělo být uvedeno, že: "Nejvyšší rada soudnictví v 
zájmu řádného výkonu soudnictví chrání nezávislost soudů a soudců a podílí se na správě 
soudnictví." Co se týče její pravomoci a působnosti měla Nejvyšší rada soudnictví zejména: 

zastupovat zájem na řádném výkonu soudní moci a chránit její nezávislost; podávat ministerstvu 
spravedlnosti návrh své rozpočtové kapitoly a vydávat k němu stanovisko; zpracovávat zprávy o 
stavu soudnictví; vyjadřovat se k věcným záměrům a návrhům právních předpisů, zejména pokud 
se tyto měly týkat soudů; podávat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů; vyřizovat 
stížnosti na postup soudů; vyřizovat stížnosti soudců proti zasahování do jejich nezávislého a 
nestranného rozhodování; společně s Justiční akademií se podílet odborném vzdělávání soudců; 
navrhovat ministerstvu spravedlnosti počet soudců pro každý soud; organizovat justiční zkoušky a 
stanovovat jejich podmínky; organizovat výběrová řízení na místa soudců; podávat prezidentovi 
republiky návrhy na jmenování soudců; jmenovat předsedy a místopředsedy vrchních, krajských a 
okresních soudů; bdít nad dodržováním pravidel soudcovské etiky; podávat kárné žaloby na soudce 
a další. Ani Interní pracovní text k možné úpravě Nejvyšší rady soudnictví na úrovni Ústavy a 
podústavní roviny, zejména kvůli politickým událostem a pádu vlády Petra Nečase v červnu roku 
2013, nedošel žádného dalšího uplatnění.11 
 Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly v říjnu 
2013, nová ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v říjnu 2014 pověřila JUDr. 
Josefa Baxu, tehdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu, vytvořením komise, která se měla 
zabývat přípravou konceptu nové právní úpravy, podle kterého měla být zřízena Nejvyšší rady 
soudnictví. Tento postup ministryně Heleny Válkové vycházel z programových priorit koaliční 
smlouvy uzavřené mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL, která byla polickým základem 
programového prohlášení vlády. V koaliční smlouvě bylo v bodu 1.9.3 nazvaném „Samospráva a 
nezávislost justice“ bylo uvedeno, že se politické strany tvořící vládu zavazují předložit návrhy na 
zřízení samosprávy justice za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti 
soudního rozhodování. Práce Baxovy komise však neměla dlouhého trvání a dosažené výsledky šly 
do ztracena, protože ministryně spravedlnosti Helena Válková v březnu 2015 na svůj post 
rezignovala a její nástupce JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., myšlenku vzniku Nejvyšší rady soudnictví 
striktně odmítl. Jeho záměrem totiž bylo posilovat postavení soudcovských rad. Výrazem tohoto 
postoje byla skutečnost, že v tzv. Bílé knize justice, kterou ministerstvo spravedlnosti vydalo v roce 
2016, konkrétně v její kapitole O soudcích, nebylo s Nejvyšší radou soudnictví vůbec počítáno. 
Naopak v tzv. Zelené knize justice, kterou ve stejném roce za účelem zahájení široké diskuze o 
možných cestách reformy správy soudů připravil Nejvyšší soud, je problematice Nejvyšší rady 
soudnictví věnována celá kapitola č. 3. Paralelně vedle těchto dvou dokumentů tzv. justiční šestka 
sdružující předsedy nejvyšších soudů, zástupce předsedů krajských soudů, zástupce Soudcovské 

                                                 
10 Nejvyšší soud České republiky, Zelená kniha justice, 2016. 
11 Tamtéž. 
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unie, Unie státních zástupců a nejvyššího státního zástupce připravila pracovní text k možné úpravě 
Nejvyšší rady soudnictví na úrovni Ústavy České republiky a s rámcovou představou jejího 
budoucího zákonného provedení, který v dubnu 2016 odeslala ministerstvu spravedlnosti. Ani tento 
pracovní text, který je prozatím posledním komplexním návrhem na zřízení Nejvyšší rady soudnictví, 
nepřinesl žádný průlom. I přes to je vhodné mu věnovat alespoň pár poznámek.12 
 
5 NÁVRH TZV. JUSTIČNÍ ŠESTKY NA ZŘÍZENÍ NEJVYŠŠÍ RADY SOUDNICTVÍ Z ROKU 

2016 

 Podle návrhu tzv. justiční šestky z dubna roku 2016 (dále jen "návrh") nelze Nejvyšší radu 
soudnictví vnímat jako de facto a de iure samosprávný orgán, protože se soudní moc jako jedna ze 
státních mocí nemůže sama spravovat. Je totiž úkolem státu, aby zorganizoval svůj soudní systém 
a udržoval jej ve fungující podobě, jejíž forma je samozřejmě možným předmětem diskuze. Správa 
soudnictví je tedy povinností státu, které se nemůže zříct. Nejvyšší rada soudnictví by tedy působila 
jako orgán veřejné moci, tzn. ústavní orgán, který by zabezpečoval nezávislost soudní moci i ve 
vztahu k jiným ústavním orgánům, tzn. zejména prezidentovi a vládě. Působení Nejvyšší rady 
soudnictví jako ústavního orgánu by podle návrhu bylo odůvodněno tím, že podle Ústavy není 
zřízen orgán, který by zabezpečoval procesní nezávislost soudního rozhodování v konkrétních 
věcech a také institucionální nezávislost soudní moci v rámci ústavního systému. Podle návrhu tato 
skutečnost vede k nutnosti doplnění Ústavy o Nejvyšší radu soudnictví. Konkrétně by podle návrhu 
byla Ústava České republiky doplněna o ustanovení čl. 89a odst. 1 až 3, ve kterém by bylo 
uvedeno, že: "(1) Nejvyšší rada soudnictví v zájmu řádného výkonu soudnictví chrání nezávislost 
soudů a soudců a podílí se na správě soudnictví. (2) Nejvyšší rada soudnictví má 12 členů 
zvolených na dobu 9 let. Polovinu volí soudci ze svých řad, čtvrtinu volí Poslanecká sněmovna a 
čtvrtinu volí Senát. Každé tři roky se volí třetina členů. Rada volí a odvolává z řad soudců předsedu 
a z řad ostatních členů místopředsedu. (3) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví 
zákon.“ Tímto zákonem by byl novelizovaný zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Smysl 
existence Nejvyšší rady soudnictví, její institucionální uspořádání, pravomoc a působnost, složení 
atd., vychází podle justiční šestky z jednoho ze základního ústavních cílů, kterým je zajištění 
řádného výkonu soudnictví, tzn. zejména ochrana práv ve smyslu čl. 90 Ústavy či zajištění práva na 
soudní ochranu ve smyslu čl. 36 a násl. ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a 
svobod. Na druhou stranu by Nejvyšší rada soudnictví nepůsobila jako soud ani by se nepodílela na 
výkonu soudní moci, nepatřila by do soudní hierarchie.13  
 Mimo ústavní rámec tzv. justiční šestka argumentuje pro vytvoření Nejvyšší rady soudnictví i 
tím, že soudní rady fungují v ústavních systémech podobných tomu českému. Nadto je podle tzv. 
justiční šestky nutné zdůraznit, že vznik soudních rad podporujících nezávislost soudní moci je 
podporován i Radou Evropy a dokumenty přijatými jejími orgány. Jedná se zejména o Evropskou 
chartu o statutu soudců z roku 1998, resp. její čl. 1.3., podle kterého je nezbytným požadavkem 
zajištění nezávislosti soudní moci, aby podmínky ovlivňující výběr, získávání, jmenování, služební 
postup či odvolávání soudců umožňovaly nezávislost soudní moci na moci výkonné a zákonodárné. 
Dále je nutné zmínit Doporučení CM/Rec(2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o 
soudcích týkající se nezávislosti, efektivnosti a role soudců. Tzv. justiční šestka však argumentuje i 
ryze prakticky a to tak, že soudní moc v České republice nemá žádný legitimně zřízený 
reprezentativní orgán, který by dokázal identifikovat a deklarovat problémy a nedostatky soudnictví 
a jejich příčiny a nabízet možná řešení v zájmu nastolení a udržení řádného a efektivního výkonu 
soudnictví jakožto součásti státní moci.14 15 
 Nejvyšší rada soudnictví by podle návrhu tzv. justiční šestky byla organizační složkou státu, 
jejíž činnost a činnost její Kanceláře by byla hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu. 
Sídlem Nejvyšší rady soudnictví by mohlo být Brno nebo Praha. Pro pravděpodobnější a logičtější 

                                                 
12 Tamtéž. 
13 Pracovní text k možné úpravě Nejvyšší rady soudnictví na úrovni Ústavy České republiky a s 
rámcovou představou jejího budoucího zákonného provedení, 2016. 
14 Tamtéž. 
15 ŠÁMAL, P., DEÁKOVÁ, K. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. In Časopis 
pro právní vědu a praxi, XXV, 3/2017, Brno: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2017, 

s. 521 - 543. 
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volbu Brna by svědčila skutečnost, že toto město je sídlem Nejvyššího soudu a Nejvyššího 
správního soudu a také Ústavního soudu, Veřejného ochránce práv a Nejvyššího státního 
zastupitelství, což jsou jednak instituce spojené se soudní mocí, nebo jsou přímo jejími orgány, a 
jednak instituce, které chrání práva fyzických a právnických osob před zásahy státní moci, zejména 
moci výkonné.16 
 Co se týče jejího personálního složení, Nejvyšší rada soudnictví by byla tvořena 6 soudci, 
tzv. soudcovskou částí, a 6 členy působícími mimo soudní moc, tzv. nesoudcovskou částí. 
Soudcovská část by byla kreována prostřednictvím nepřímých voleb, tzn. že by nejprve byli zvoleni 
volitelé a ti pak zvolili z později zaregistrovaných kandidátů členy Nejvyšší rady soudnictví a jejich 
náhradníky. Aktivní volební právo by měli všichni soudci, pasivní volební právo by bylo podmíněno 
10 lety soudcovské praxe, věkem 40 let, kárnou bezúhonností a neslučitelností kandidatury na člena  
Nejvyšší rady soudnictví s funkcí předsedy či místopředsedy soudu. Kandidáta by muselo podpořit 
nejméně 30 soudců. Nesoudcovská část by potom byla volena Poslaneckou sněmovnou a Senátem 
Parlamentu České republiky na základě návrhů kandidátů učiněných Českou advokátní komorou, 
Notářkou komorou a Exekutorskou komorou, případně na základě návrhů kandidátů učiněných 
právnickými fakultami. Členství v Nejvyšší radě soudnictví by bylo neslučitelné s funkcemi 
prezidenta republiky, člena vlády, poslance, senátora, s jinou funkcí ve státní správě, prezidenta, 
viceprezidenta nebo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, 
Veřejného ochránce práv a jeho zástupce, člena zastupitelstva územně samosprávného celku a 
soudce Ústavního soudu.17 
 Co se týče jejích pravomocí, Nejvyšší rada soudnictví by zastupovala zájem na řádném 
výkonu soudní moci a chránila její nezávislost; vydávala stanovisko Ministerstvu spravedlnosti, 
případně vládě, k návrhu jeho rozpočtové kapitoly; podávala Ministerstvu financí návrh rozpočtové 
kapitoly Nejvyšší rady soudnictví; zpracovávala zprávy o stavu soudnictví, které by pravidelně 
předkládala Senátu Parlamentu České republiky, a na jejich základě podávala státním orgánům 
návrhy, stanoviska a doporučení ve věcech týkajících se soudnictví; vyjadřovala se k návrhům 
věcných záměrů právních předpisů a k návrhům právních předpisů, zejména pokud by se tyto týkaly 
soudů jako organizačních složek státu, nebo jejich působnosti, anebo procesních pravidel, jimiž se 
řídí; podávala Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákonů a jiných právních předpisů; vyřizovala 
stížnosti na postup soudů a podání, jejichž obsahem by byl nesouhlas s vyřízením stížnosti 
předsedou nadřízeného soudu a předsedou Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu; 
schvalovala a vydávala Jednací řád, Volební řád a Statut kanceláře Nejvyšší rady soudnictví; 
vyřizovala stížnosti soudců proti zasahování do jejich nezávislého a nestranného rozhodování; 
zajišťovala prostřednictvím Justiční akademie odborné vzdělávání soudců, justičních kandidátů, 
asistentů soudců a dalších pracovníků soudů; navrhovala Ministerstvu spravedlnosti s ohledem na 
množství projednávaných věcí celkové počty soudců, asistentů, vyšších soudních úředníků, 
soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u něj působících; stanovovala obsahovou 
náplň a organizaci přípravné služby a rozhodovala o výběru kandidátů na funkci soudce v rámci 
výběrového řízení; organizovala justiční zkoušky a stanovovala jejich podmínky; bděla nad 
dodržováním pravidel soudcovské etiky a vydávala k otázkám soudcovské etiky obecná stanoviska; 
metodicky usměrňovala a ve spolupráci s předsedy příslušných soudů organizovala výběrová řízení 
na místo soudce; podávala návrh prezidentovi republiky na jmenování soudce; rozhodovala o 
přidělení soudce, o dočasném přidělení soudce a o přidělení soudce bez jeho souhlasu; 
rozhodovala o přeložení soudce po projednání s předsedou soudu, k němuž by byl soudce 
překládán, a po projednání s předsedou soudu, z něhož by byl soudce překládán; alternativně by 
jmenovala předsedy a místopředsedy vrchních, krajských a okresních soudů, nebo navrhovala 
kandidáty do funkcí předsedů a místopředsedů těchto soudů ke jmenování ministru spravedlnosti 
nebo prezidentu republiky; a podávala kárnou žalobu na funkcionáře soudu i soudce.18 
 Co se týče způsobu jejího jednání, zasedání Nejvyšší rady soudnictví by sice byla neveřejná, 
ale své výstupy, tzn. program jednání a rozhodnutí, by publikovala. Zasedání Nejvyšší rady 

                                                 
16 Pracovní text k možné úpravě Nejvyšší rady soudnictví na úrovni Ústavy České republiky a s 
rámcovou představou jejího budoucího zákonného provedení, 2016. 
17 Pracovní text k možné úpravě Nejvyšší rady soudnictví na úrovni Ústavy České republiky a s 
rámcovou představou jejího budoucího zákonného provedení, 2016.Tamtéž. 
18 Tamtéž. 
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soudnictví by byl oprávněn se účastnit ministr spravedlnosti, kterému by se udělilo slovo, kdykoliv by 
o to požádal. Analogické postavení by měli předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního 
soudu. Na zasedání by mohly být přizvány i jiné osoby. K přijetí usnesení Nejvyšší rady soudnictví 
by bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů, pokud by zákon o soudech a 
soudcích pro některá rozhodnutí nestanovil podmínku kvalifikované většiny. Pokud by některý z 
členů Nejvyšší rady soudnictví měl za to, že se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k dotčeným 
osobám by byly pochybnosti o jeho nepodjatosti, oznámil by tuto skutečnost před rozhodováním v 
takové věci. Podrobnosti jednání Nejvyšší rady soudnictví by stanovil její Jednací řád, který by 
vydávala.19 
 
6 ZÁVĚR 

 Závěrem je nutné uvést, že odpověď na otázku, zda by případné vytvoření Nejvyšší rady 
soudnictví vedlo k posílení nezávislosti soudní moci v České republice, a tedy i správního 
soudnictví, může v současné době být pouze akademická. V současné době se totiž v České 
republice na téma zřízení Nejvyšší rady soudnictví vedou, byť velmi živé, tak pouze odborné a 
akademické debaty, nikoliv však relevantní politické debaty, které by vedly k přípravě návrhu 
příslušné právní úpravy. Tento stav se projevuje tím, že zatímco zástupci nejvyšších soudů, 
předsedů krajských soudů, Soudcovské unie, Unie státních zástupců, nejvyšší státní zástupci, 
zástupci odborné a akademické veřejnosti mají alespoň rámcovou představu o postavení a 
pravomocích Nejvyšší rady soudnictví, ministři spravedlnosti nepřipravili od roku 1999 žádný 
relevantní návrh novelizace příslušných právních předpisů, do jejichž obsahu by byla Nejvyšší rada 
soudnictví zakotvena a v rámci nichž by byl definován vztah Nejvyšší rady soudnictví k orgánům 
moci výkonné a zákonodárné. Proto je možné podrobovat věcné kritice pouze návrhy na zřízení 
Nejvyšší rady soudnictví pocházející od zástupců odborné a akademické veřejnosti, z nichž 
nejaktuálnější je tzv. justiční šestky z dubna roku 2016. K němu je zřejmě možné uvést, že by 
neznamenal posílení nezávislosti soudní moci v oblasti rozpočtové, protože podle názoru tzv. 
justiční šestky by Nejvyšší rada soudnictví vydávala k návrhu jeho rozpočtové kapitoly Ministerstvu 
spravedlnosti, případně vládě, pouhé stanovisko. O přílišném posílení soudní moci by se na základě 
obsahu návrhu tzv. justiční šestky z dubna roku 2016 zřejmě nedalo hovořit ani v oblasti personální. 
Podle něj by totiž Nejvyšší rada soudnictví navrhovala Ministerstvu spravedlnosti s ohledem na 
množství projednávaných věcí celkové počty soudců, asistentů, vyšších soudních úředníků, 
soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u něj působících, přičemž je otázkou síla 
takového návrhu, a podle méně ambiciózní varianty by navrhovala kandidáty do funkcí předsedů a 
místopředsedů vrchních, krajských a okresních soudů ke jmenování ministru spravedlnosti nebo 
prezidentu republiky, přičemž i zde je otázkou síla takového návrhu. Podle názoru autora by měl být 
výsledný stav nastaven tak, aby Nejvyšší rada soudnictví jmenovala předsedy a místopředsedy 
vrchních, krajských a okresních soudů samostatně. Tato nutnost, podle názoru autora, vyplývá 
zejména ze zavedení přímé volby prezidenta republiky podle ustanovení čl. 54 odst. 2 Ústavy a na 
něj navazujícího zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Prezident republiky, který je 
obdařen mandátem od občanů České republiky, totiž z logiky věci již necítí potřebu zachovávat 
rovnováhu moci výkonné na straně jedné a moci zákonodárné a soudní, kterými není podle Ústavy 
nikterak silně vázán, na straně druhé. Tento stav se doposud zřejmě nejvíce negativně projevil v 
případu pana JUDr. Josefa Baxy, bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu, ve kterém se 
ukázalo, že se jmenování soudních funkcionářů, které je podle Ústavy, zákona o soudech a 
soudcích a soudního řádu správního jeho významnou pravomocí, může ze strany prezidenta stát 
předmětem reálné politiky.20 Toto rozhodně není ideální stav.  
 Soudní moc však v dohledné době zřejmě nezíská nové nástroje na obranu proti takovým 
tlakům, protože ani vláda České republiky, ani politické síly v Poslanecké sněmovně a Senátu 
Parlamentu České republiky nedeklarují potřebu změn příslušné právní úpravy, které by vedly k 
posílení nezávislosti soudní moci. Soudci se tak budou muset v příštím období i nadále opírat o 
ustanovení čl. 82 odst. 1 Ústavy, ve kterém je uvedeno, že: "(1) Soudci jsou při výkonu své funkce 

                                                 
19 Tamtéž. 
20 KUČEROVÁ, T. Zeman mi naznačoval: dám vám funkci, vy mně rozhodnutí, prohlásil Baxa. 
Online dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-mynar-ovlivnovani-soudcu-
baxa.A190123_202859_domaci_kuce. 
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nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.", o ustanovení § 79 odst. 2 zákona o soudech 
a soudcích, ve kterém je uvedeno, že: "(2) Nikdo nesmí narušovat nebo ohrožovat nezávislost a 
nestrannost soudců a přísedících." a o ustanovení § 335 odst. 1 až 3 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, upravující trestný čin zasahování do nezávislosti soudu a ve kterém je uvedeno, 
že: "(1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem, bude potrestán 
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu a) opatřit sobě nebo jinému značný 
prospěch, b) způsobit značnou škodu, nebo c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho 
rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let 
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu a) opatřit sobě nebo jinému 
prospěch velkého rozsahu, nebo b) způsobit škodu velkého rozsahu." Záštitou zachování 
nezávislosti soudnictví v České republice tak budou i nadále soudci samotní. 
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Abstract: The Czech Act on Courts and Judges, in particular, allows the President of the Court to 

impose a reprimand to judge on minor deficiencies in the work and in the behavior. Unlike a 
disciplinary offense, no trial is taken and is not decided by a disciplinary panel. Until recently, there 
has been a debate about whether the judge has any opportunity to oppose the reprimand. The 
contribution deals with the current approach to this measure in the Czech Republic and to analyze 
the possibilities of defense against it. 
Abstrakt: Český zákon o soudech a soudcích umožňuje zejména předsedovi soudu uložit soudci za 

drobné nedostatky v práci a v chování výtku, která je zakládána do osobního spisu soudce. Na 
rozdíl od kárného provinění se nevede žádné řízení a není rozhodováno kárným senátem. 
Donedávna se vedly diskuse o tom, zda má soudce vůbec možnost se proti výtce bránit. Příspěvek 
má seznámit s aktuálním přístupem k tomuto opatření v České republice a rozebrat možnosti 
obrany proti němu. 
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1 KÁRNÉ PROVINĚNÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ  

Soudci v České republice tak jako v jiných státech Evropy podléhají kárné odpovědnosti za 
provinění související s výkonem jejich funkce nebo snižující důstojnost soudcovského stavu, které 
není přestupkem ani trestným činem. 

Kárným proviněním se podle § 87 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen 
„zákon o soudech a soudcích“) rozumí „zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné 
chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v 
nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.“ Funkcionáři soudů mohou být 
navíc kárně odpovědni i za porušení svých povinností souvisejících s funkcí předsedy či 
místopředsedy soudu. Jednoznačně nejčastějším kárným proviněním projednávaným kárným 
soudem jsou průtahy, resp. nečinnost, v řízení.1 

 Vyvození kárné odpovědnosti může vést k důtce, snížení platu nebo až k odvolání z funkce 
soudce. Tyto sankce nazývané zákonem kárným opatřením jsou ukládány kárným senátem 
Nejvyššího správního soudu složeným nejen ze soudců, ale i z dalších odborníků jiné právní praxe. 
Kárné řízení je vedeno podle zvláštního procesního předpisu, a to zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve 
věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen „zákon o kárném řízení“), který 
soudci zajišťuje procesní práva včetně veřejného projednání kárného návrhu. Kárný návrh může 
podat předseda soudu, ministr spravedlnosti, kteří jsou nejčastějšími navrhovateli, ale oprávněn 
podat návrh je například i prezident republiky, nejvyšší státní zástupce, veřejný ochránce práv, 
předseda nadřízeného soudu (srov. § 8 zákona o kárném řízení). 

 
2 DEFINICE VÝTKY 

Při porušování svých povinností soudcem má předseda soudu (a další oprávněné subjekty) 
jako kárný žalobce možnost vedle podání kárného návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu či pouhé 
neformální promluvy se soudcem2 ještě udělit soudci tzv. výtku.  

                                                 
1 Různé formy průtahů jsou předmětem více jak 70 % kárných rozsudků, blíže FRIEDEL, T.: Jak 
čeští soudci (ne)smí jednat. Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se soudci v letech 
2008–2014. s. 15 
2 Možnost upozornění, pohovorů či jiných neformálních opatření připouští řada rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu např. rozhodnutí ve věcech sp. zn. 1 Ds 10/2007, 2 Ds 4/2005, 1 Ds 
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Konkrétně ustanovení § 88a zákona o soudech a soudcích uvádí, že: „Drobné nedostatky v 
práci nebo drobné poklesky v chování může orgán státní správy soudů, který je oprávněn podat 
návrh na zahájení kárného řízení, vyřídit tím, že je soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi 
soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu vytkne, je-li to 
postačující.“3 

Výtku lze udělit i soudním funkcionářům za zaviněné porušení povinností při výkonu jejich 
funkce, neboť vedle funkce soudce jsou zároveň i orgánem státní správy s dalšími povinnostmi. 
Soudní funkcionáře tak lze postihnout ze dvou titulů jejich dvojjediné funkce. Jejich proviněním, za 
nějž si mohou vysloužit výtku zejména ze strany ministra spravedlnosti, také může být i nereagování 
na nedostatky a poklesky soudců, kteří jsou přiděleni k jimi řízenému soudu. 

Dlouho nebylo v České republice vyjasněno, jaký charakter má vlastně výtka, tedy zda se 
jedná o neformální manažerský nástroj řízení zejména předsedy soudu, který je nepřezkoumatelný 
a plně na vůli toho, kdo ji ukládá nebo zda se jedná o akt, který je přezkoumatelný a lze se proti 
němu bránit. První pojetí výtky jako manažerského nástroje převládalo spíše v minulosti a lze ho již 
dnes pokládat za překonané nejen proto, že se již jedná o minoritní názor4, ale zejména proto, že do 
diskuse vstoupil v roce 2018 rozšířený senát Nejvyššího správního soudu5 ve věci žaloby proti výtce 
dané státnímu zástupci vedoucím státním zástupcem.6 V této kauze Nejvyšší správní soud 
upozornil, že konstrukce výtky u soudců, státních zástupců, notářů i exekutorů je v podstatě shodná, 
a proto se pravidla pro její ukládání i přezkum uplatní u všech uvedených povolání. Nejvyšší správní 
soud se ve svém rozhodnutí komplexně zabýval charakterem výtky, procesem jejího ukládání i 
obrany proti ní, a řadu sporných otázek tak vyřešil. 

Může se zdát zbytečné řešit naznačené otázky ohledně výtky, když reálně nemá žádný 
dopad do života a postavení soudce, jedná se totiž o listinu, kde je uveden prohřešek soudce a tato 
listina se pouze založí do osobního spisu. To byl právě jeden ze stěžejních argumentů pro to, že 
výtka je jen pracovněprávním manažerským nástrojem předsedy soudu. Tento názor byl však již 
dříve kárnou praxí vyvrácen. 

Výtka totiž hraje roli v úvahách kárných senátů i navrhovatelů nejen co do druhu kárného 
opatření a jeho výše, ale i v tom, zda se o kárné provinění jedná, zejména v případech opakovaných 
drobných nedostatků.7 Z judikatury vyplývá, že i četnost pochybení, byť drobných a jednotlivě 
řešitelných výtkou, může ve svém souhrnu dosáhnout intenzity kárného provinění.8 Pochybení, 
které bylo soudci vytknuto, může být v dalším stejném případě hodnoceno jako kárné provinění 
vzhledem k tomu, že si adresát výtky nevzal z tohoto varování ponaučení. Výtky, pokud věcně 

                                                                                                                                       
5/2006, 11 Kss 10/2009, 1 Ds 1/2006, 1 Ds 7/2006, 11 Kss 17/2011, 1 Ds 6/2004, 2 Ds 4/2005, 
1 Ds 26/2006, 11 Kss 10/2009, 16 Kss 7/2013, 13 Kss 1/2014, 13 Kss 5/2014, 11 Kss 8/2014. 
3 Toto ustanovení se v českém právním řádu v různých podobách vyskytuje již desítky let. Např. 
ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání, uvádělo: 
„Pro drobné závady v práci nebo jiné drobné poklesky se kárné řízení nezavede. Takové závady 
nebo poklesky vytkne soudci ten, kdo vykonává služební dohled.“  
4 Nicméně se stále vyskytuje např. VAVERA, F., HULINSKÝ, P., MLSNA, P., MATES, P., 
CHRÁSTKOVÁ, K., DOLEŽÍLEK, J., ŠKODA, J.: Zákon o státní službě s poznámkami., s. 149 
5 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2018, č. j. 9 As 79/2016-
4, www.nssoud.cz 
6 Podle § 30 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství: „Drobné nedostatky a 
poklesky může vedoucí státní zástupce státnímu zástupci písemně vytknout, aniž by podal návrh na 
zahájení kárného řízení.“ 
7 Již Vrchní soud v Praze, coby kárný soud za úpravy předcházející zákonu o kárném řízení, v 
rozsudku ze dne 29. 11. 2002, sp. zn. 3 Ds 15/2002, uvedl: „Vyplývá-li z osobního spisu či z obsahu 
spisu o předchozím kárném opatření, že problémy s plněním pracovních povinností doprovází kárně 
obviněného po celou dobu jeho profesní kariéry, je na místě, s přihlédnutím k dalším podstatným 
skutečnostem, uložení nejpřísnější sankce, tj. odvolání z funkce podle § 30 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.“ 
8 Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 9. 2005, sp. zn. 3 Ds 14/2005: „Přestože 
společenská nebezpečnost jednotlivých útoků nedosahuje hranice kárného provinění, je třeba 
zohlednit četnost útoků, která společenskou nebezpečnost nad tuto hranici posouvá.“ 

aspi://module='JUD'&link='JUD193136CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='JUD'&link='JUD225330CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='JUD'&link='JUD193136CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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souvisí s kárně řešeným případem a nejsou uděleny před více jak pěti lety9, jsou vždy přitěžující 
okolností v kárném řízení.10 

I Nejvyšší správní soud rovněž připustil difamační účinky výtky,11 tedy to, že má negativní vliv 
na pověst soudce. Výtka může sloužit i k šikanování soudce, stejně jako může mít negativní vliv na 
jeho kariérní postup.12 Je zřejmé, že výtka nemůže být brána jako nástroj manažerského řízení 
instituce, který nemá širší dopady a není jím zasahováno do práv soudce.  

Z teoretických hledisek lze drobný nedostatek v práci či poklesek v chování soudce, pro které 
lze udělit výtku, definovat jako disciplinární delikt soudce vázaného zvláštními právními i etickými 
profesními pravidly a může jím být jakékoli zaviněné jednání či opominutí, jímž se narušuje 
důstojnost funkce či instituce, v níž působí nebo jestliže soudce ohrožuje důvěru ve své odborné a 
spravedlivé rozhodování. Jedná se o skutky nižší škodlivé intenzity, které by v případě větší četnosti 
či intenzity byly kárným proviněním. Objektem tohoto disciplinárního deliktu je jak profesní etika 
soudce, tak odbornost výkonu povolání, důstojnost a důvěryhodnost soudní moci. Subjektivní 
stránka uvedeného disciplinární deliktu, stejně jako kárné provinění, stojí na zavinění. Výtkou však 
nelze postihovat podobně jako v kárném řízení tzv. neodbornost soudce.13 

 
3        PROCESNÍ ÚPRAVA VÝTKY 

Výrazným problémem, který se s výtkou pojí, je absence procesní úpravy, která by 
normovala, jakým způsobem se výtka ukládá a jaká je proti ní obrana. Vzhledem k tomu, že výtka 
v zákoně o soudech a soudcích není zařazena mezi kárná opatření, nevztahuje se na ní ani zákon o 
kárném řízení.  

Nejvyšší správní soud14 potvrdil názor15, že na jedné straně je ukládání výtky neformálním 
aktem, což vzhledem k jejímu účelu umožňuje dostatečnou flexibilitu řízení, na druhé straně i tento 
akt podléhá základním zásadám činnosti správních orgánů vymezených v § 2 až § 8 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Výtka tak je v případě soudce buď písemná, 
nebo ústní. I o ústní výtce musí existovat písemný záznam o jejím udělení; v obou případech musí 
být vymezen skutek (včetně jeho právního posouzení) a alespoň stručné odůvodnění; výtka je 
ukládána v rámci určitého formalizovaného postupu, v němž musí být respektovány základní zásady 
činnosti správních orgánů a soudce musí dostat prostor k vyjádření. Následně musí být výtka 
samostatně zadokumentována a rozhodnutí (záznam) o jejím udělení založen do osobního, 
případně jiného spisu; rozhodnutí o udělené výtce je soudci oznamováno ústně v jeho přítomnosti 
nebo doručením písemného vyhotovení.  

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dále potvrdil, že výtka je materiálním 
rozhodnutím správního orgánu podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále 
jen „s. ř. s.“), a je tedy přezkoumatelná na základě žaloby ve správním soudnictví. 

 

                                                 
9 Analogicky se zde používá ustanovení § 24 zákona o kárném řízení, které stanoví dobu zahlazení 
kárného opatření na 5 let. 
10 Srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ve věcech vedených pod sp. zn. 11 Kss 3/2010, 
sp. zn. 11 Kss 17/2011, sp. zn. 13 Kss 2/2013, sp. zn. 13 Kss 1/2014, sp. zn. 13 Kss 6/2014. 
11 Viz odst. 35 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2014, sp. zn. 16 Kss 
10/2013,www.nssoud.cz. 
12 Tento názor lze nalézt i v odborné literatuře, např. KOUDELKA, P., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, 
F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou, s. 316 
13 V rozsudku ze dne 5.11.2008, sp. zn. 1 Skno 13/2008, Nejvyšší soud, coby kárný soud za 
předchozí právní úpravy, vyslovil, že: „Soudci nelze vytýkat ani to, pokud v některé věci rozhodl 
nesprávně, neboť nesprávné rozhodnutí nezakládá podle platné právní úpravy kárné provinění 
soudce, přičemž k nápravě nesprávného rozhodnutí v tomto směru zákon stanoví postup pro 
nápravu nesprávného rozhodnutí cestou opravných prostředků. Rovněž nelze u soudce posuzovat 
věcnou správnost jeho procesního postupu a jeho rozhodnutí ve věci. V kárném řízení také nelze 
postihovat tzv. neodbornost soudce, neboť k tomu slouží výlučně postup při rozhodování o řádných 
opravných prostředcích proti rozhodnutí soudce.“ Na tyto názory navázala i judikatura Nejvyššího 
správního soudu viz např. rozsudek ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 16 Kss 6/2012, www.nssoud.cz. 
14 viz poznámka č. 5 
15 ČERNÝ, P. Výtka soudci a státnímu zástupci, s. 835 
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4        DŮVODY ULOŽENÍ VÝTKY 

Nyní se dostáváme k oblasti, která dosud zůstala nedostatečně vyjasněná, a to k určení 
toho, za jaké jednání je možno uložit soudci výtku. Důvody pro uložení výtky jsou úzce navázány na 
definici kárného provinění s tím, že škodlivost či intenzita provinění je nižší než v případě kárného 
provinění. Je na předsedovi soudu, nebo jiném oprávněném subjektu, zda uloží výtku nebo podá 
přímo kárný návrh Nejvyššímu správnímu soudu. Avšak v případě špatné kvalifikace skutku jako 
kárného provinění končí návrh zproštěním viny kárně žalovaného soudce. Existuje řada situací, kde 
je sporné, zda jednání či chování soudce je vůbec v rozporu s povinnostmi soudce a zda se nejedná 
pouze o oprávněný výkon soudcových občanských práv. 

Nyní si odpovězme na otázku, jaké povinnosti musí soudce porušit, aby se jednalo o drobné 
nedostatky v práci nebo drobné nedostatky v chování dle § 88a zákona o soudech a soudcích.  

Zcela jistě půjde o porušení některé z řady povinností, které jsou soudci uloženy 
v ustanovení § 80 zákona o soudech a soudcích nebo v jiném zákoně16. Z povinností uvedených 
v zákoně o soudech a soudcích lze poukázat na povinnost soudce podávat oznámení o osobním 
zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§ 
80 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). V roce 2018 byla rozšířena povinnost podávat pravidelná 
majetková přiznání i na soudce. Někteří soudci nepodali svá přiznání v řádném termínu, a byla jim 
předsedou Nejvyššího soudu udělena výtka.17 

 Dále má soudce povinnost odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž 
důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví [§ 80 odst. 2 písm. c) zákona o soudech a 
soudcích], tedy postačuje, pokud nedostatečně jasně odmítne uvedenou manipulaci a vyvolá 
podezření, že by mohlo dojít k ovlivnění jeho jednání. Vlastní ovlivnění rozhodování soudce vůbec 
nemusí nastat.  

Dále se soudce nesmí při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politických stran, 
veřejným míněním a sdělovacími prostředky. Soudce musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo 
účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, 
náboženských nebo jiných předsudků [§ 80 odst. 2 písm. d) a e) zákona o soudech a soudcích], 
tedy jinými slovy z jeho vyjádření ani jednání nesmí být poznat jeho preference či naopak negativní 
vztah k účastníku řízení. K porušení této povinnosti může dojít zejména vyjádřeními soudce 
v jednací síni nebo pro média. Obdobnou povinnost stanoví i ustanovení § 80 odst. 6 zákona o 
soudech a soudcích (viz níže).  

Soudce je povinen poskytnout každému účastníku řízení nebo straně soudního řízení anebo 
jejich zástupcům plnou možnost k uplatnění jejich práv; nesmí však od nich jednostranně přijímat 
nebo jim podávat informace nebo s nimi jednat o skutkové podstatě projednávané věci nebo o 
procesních otázkách, které na ni mohou mít vliv [§ 80 odst. 3 písm. a) zákona o soudech a 
soudcích].  

V současné době ovládá část médií v České republice kauza spočívající v tom, že kancléř 
prezidenta republiky Vratislav Mynář se setkával s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem 
Baxou či soudci Ústavního soudu a prezentoval jim názor pana prezidenta na projednávané kauzy 
na nichž měl prezident zájem nebo byla jeho kancelář dokonce účastníkem řízení.18 Vysvětlení 

                                                 
16 Například dle ustanovení § 158 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, je soudce 
povinen zaslat účastníkům písemné vyhotovení rozsudku ve lhůtě 30 dnů od jeho vyhlášení. 
17 Nejvyšší soud České republiky: Oznamovací povinnost všech soudců České republiky podle 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, za rok 2018 byla splněna, některým však předseda 
Nejvyššího soudu udělil výtku za opožděná podání, 
http://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/EF791F941FD0458DC125838C00360771?openDocument, 
ověřeno ke dni 7. 2. 2019 
18 ČTK: Hrad podle Baxy tlačí na justici, část opozice o tom chce jednat, ze dne 17. 1. 2019, 
http://www.ceska-justice.cz/2019/01/hrad-podle-baxy-tlaci-na-justici-cast-opozice-o-tom-chce-
jednat/, ověřeno ke dni 28. 1. 2019 
ČTK: Soudce Baxa: Zemanovy výroky připomínaly výměnný obchod, ze dne 23. 1. 2019, 
http://www.ceska-justice.cz/2019/01/soudce-baxa-zemanovy-vyroky-pripominaly-vymenny-obchod/, 
ověřeno ke dni 28.1.2019 
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těchto konzultací ze strany kancléře či přímo prezidenta jako pouhé nezávazné seznamování 
soudců s názory pana prezidenta je v přímém rozporu s uvedenou povinností soudce nepřijímat 
samostatně od jedné strany (jednostranně) informace o projednávané kauze. Pokud tak kancléř či 
prezident činili, podněcovali soudce k protiprávnímu jednání, protože jedinou možnou reakcí 
soudce, který má zákaz přijímat tyto informace, je okamžité přerušení kontaktu, což se jistě u takto 
vysoce postavených osob činí dost těžko. Z vyjádření dotčených soudců i podle výsledných 
rozhodnutí sice k ovlivnění nedošlo, ale to soudce z případné odpovědnosti nevyviňuje. Soudce 
nemůže sice ovlivnit to, s čím k němu osoby přicházejí a o čem budou mluvit, pokud by ale bylo 
zjištěno, že se soudce takovému jednání nevyhýbá, opakuje se nebo dokonce na témata živých 
kauz diskutuje, jednalo by se přinejmenším o závadné chování soudce a důvod k udělení výtky.  

Soudce je povinen při své činnosti mimo výkon funkce soudce a při výkonu svých politických 
práv si počínat tak, aby tato činnost neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné 
a spravedlivé rozhodování soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce anebo mu 
nebránila v řádném výkonu funkce soudce [§ 80 odst. 4 zákona o soudech a soudcích]. K tomu je 
možno poznamenat, že soudce by se měl chovat zdrženlivě i při realizaci politických práv, zejména 
ve vyhrocenějším období volebních kampaní. Byť je na jednu stranu soudce občan s politickými 
právy, na druhou stranu je od jeho osobnosti funkce soudce těžko oddělitelná a vyjadřuje-li se 
k něčemu, mají jeho slova zpravidla vyšší váhu a širší dopad než u běžného občana. S ohledem na 
uvedenou povinnost je tak povinen vystupovat zdrženlivě. 

Soudce je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby nenarušovalo 
důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a 
spravedlivé rozhodování soudů [§ 80 odst. 5 písm. a) zákona o soudech a soudcích].  

V poslední době byly řešeny zajímavé případy související s uměleckou činností soudce ve 
vztahu k zachování důstojnosti soudcovského stavu. Prvním případem byla publikace článků 
soudcem na internetu obsahujících neobjektivní satiru vztahující se k uprchlíkům, Romům a 
pracovníkům neziskových organizací, která obsahovala hrubé vulgarismy a neobjektivní 
paušalizující odsudky.  

Soudce na svou obhajobu namítal především svobodu autorské tvorby, satiry, která ze své 
podstaty je nelaskavá a využívá nadsázky, neboť směřuje ke kritice společenských poměrů a 
rovněž argumentoval ústavním právem na svobodu projevu. První sada článků publikovaných pod 
pseudonymem vedla k uložení výtky předsedou soudu. Další články již vedly ke kárnému návrhu a 
uznání viny kárným senátem. Nejvyšším správním soudem19 bylo konstatováno, že soudce sice 
není vyloučen z uplatňování práva na svobodu projevu, musí však strpět zákonná omezení přijatá 
za účelem ochrany nezávislosti soudní moci. Korektivem počínání soudce musí být hranice, za níž 
by mohl vyvolat dojem, že jím prezentované názory by mohly mít vliv na výkon jeho soudcovské 
funkce. Zde bylo dovozeno narušení důstojnosti soudcovské funkce s ohledem na použité vulgarity, 
slovní významové zkratky a vyhraněnou expresivitu za hranicí dobrého vkusu a slušnosti.  

Případem, který byl řešen výtkou pro narušení povinnosti zachovávat důstojnost 
soudcovského stavu, bylo účinkování soudce vrchního soudu v televizním pořadu Nebezpečné 
vztahy, v němž soudce hrál HIV pozitivního pacienta. Jedná se o pořad, který se prezentuje jako 
reality show se zpověďmi skutečných osob, avšak příběhy jsou smyšlené a za tím účelem jsou 
najímáni amatérští herci.20 

Soudce nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, 
zastupovat účastníky soudního řízení nebo jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v 
soudním nebo správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení a případů, v nichž půjde o 
zastupování dalšího účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám soudce [§ 80 odst. 5 písm. b) 
zákona o soudech a soudcích].  

                                                                                                                                       
ČTK: Spáchání trestného činu? Baxa se podle Zemana mstí kvůli Mazancovi, ze dne 25.1.2019, 
http://www.ceska-justice.cz/2019/01/spachani-trestneho-cinu-baxa-se-podle-zemana-msti-kvuli-
mazancovi/, ověřeno ke dni 28.1.2019 
19 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2016, sp. zn. 11 Kss 6/2015, www.nssoud.cz 
20 ČTK: Soudce Elischer dostal výtku za ztvárnění HIV pozitivního v televizi, ze dne 24. 1. 2019, 
http://www.ceska-justice.cz/2019/01/soudce-elischer-dostal-vytku-za-ztvarneni-hiv-pozitivniho-
televizi/, ověřeno ke dni 28. 1. 2019 
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Soudce je dále povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním soudcům, jiným osobám 
vykonávajícím právnická povolání a k ostatním zaměstnancům soudu a k účastníkům nebo stranám 
soudního řízení. Ve vztahu k zástupcům účastníků nebo zástupcům stran soudního řízení je 
povinen se zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů (§ 80 odst. 6 zákona o 
soudech a soudcích). Porušení této povinnosti se soudce dopouští zejména nevhodnými komentáři 
při jednání na adresu jednotlivých účastníků nebo odvolacího soudu poté, co mu byla věc vrácena 
k dalšímu řízení. 

Nejvyšší správní soud se ve svém usnesení rozšířeného senátu21 vyjádřil i k důvodům 
udělení výtky, když uvedl, že v praxi budou důvodem kratší a ojedinělé průtahy v řízení, drobná 
porušení procesních předpisů, drobné poklesky v chování, které odporují profesním etickým 
zásadám (např. nevhodné chování vůči účastníkům řízení a dalším osobám, ojedinělé požití 
alkoholu v pracovní době apod.), což odpovídá dosavadní praxi i výše uvedenému.  
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Abstract: This paper deals with the legal regulation of administrative infractions in the Czech 

Republic and Slovakia, the liability of judges for disciplinary offenses and the mutual relations of 
these kinds of legal liability. 
 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje úpravě odpovědnosti za přestupky soudců v České republice a na 

Slovensku, odpovědnosti soudců za kárná provinění a vzájemným vztahům těchto druhů právní 
odpovědnosti. 
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1  DRUHY VEŘEJNOPRÁVNÍCH DELIKTŮ SOUDCŮ 

Příspěvek se věnuje veřejnoprávní odpovědnosti soudců mimo rámec trestního práva, tzn. 
odpovědnosti za kárná provinění a za přestupky či za jednání mající znaky přestupku, v případech, 
kdy jsou podle té pozitivní právní úpravy z obecné působnosti přestupkového zákona vyňati. 
Modelově platí, že veřejnoprávní delikty, za které soudci odpovídají, 
a) bývají někdy „klasickými“ administrativněprávními delikty, neboť pravomoc k jejich projednávání 

náleží správním orgánům, 
nebo 
b) jsou delikty, jejichž projednávání je v pravomoci orgánů soudních („kárných senátů“). Ačkoli se 

z důvodu, že je neprojednávají správní orgány, nejedná o delikty řazené do skupiny 
administrativněprávních deliktů, úkon směřující k zahájení řízení před kárným orgánem 
zpravidla náleží orgánu vykonávajícímu státní správu soudů, případně jiné osobě.1 

První skupinu představují přestupky. Jde o protiprávní činy, za které může odpovídat 

zásadně jakákoli osoba, odpovědnost za ně je všeobecná. Tradičně za ně odpovídají osoby fyzické, 
které dosáhly zákonem stanoveného věku, nebyly-li v době jejich spáchání nepříčetné a nejsou-li 
z určitého důvodu vyloučeny z působnosti obecné zákonné úpravy odpovědnosti za přestupky. Pro 
účely zkoumání veřejnoprávní odpovědnosti soudců není přitom rozhodné, že v České republice 
došlo k rozšíření přestupkové odpovědnosti i na právnické osoby, jakož i na speciálně vymezenou 
skupinu podnikajících fyzických osob, neboť to s problémem odpovědnosti soudců za protiprávní 
činy nesouvisí.2 V závislosti na příslušné pozitivní úpravě lze uvažovat o modelech, kdy soudci 

(i) mohou být přímo odpovědni za přestupky jako jiné fyzické osoby a podléhat tak obecné 
úpravě přestupkového práva, nebo 

(ii) mohou být z takové obecné úpravy vyňati a odpovědnost za jejich protiprávní jednání 
mající znaky přestupku 
a. může být posuzována dle stejných hmotněprávních podmínek jako u odpovědnosti za 

přestupek podle obecné úpravy přestupkového práva, za to jim mohou být ukládány i 
shodné sankce (tresty), jako by tomu bylo při postihu za přestupek, a přiměřeně se 
postupuje i podle procesních pravidel platných pro projednávání přestupků dle obecné 
úpravy, s tím, že k projednávání protiprávních jednání soudců jsou příslušné jiné 
orgány (kárné senáty), nebo 

                                                 
1 Např. oprávnění Veřejného ochránce práv podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné 
odpovědnosti předsedy nebo místopředsedy soudu [§ 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 7/2002 Sb., o 
řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů]. 
2 Viz zejm. § 20 – 23 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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b. bude vyvozována jen tehdy, pokud naplňuje znaky kárného deliktu, tedy speciálního 
disciplinárního deliktu, za který odpovídají soudci. 

Zákonné, případně i ústavní normy kladou na osobu soudce zvláštní požadavky, a to 
nejenom v souvislosti s vlastním výkonem soudcovské činnosti, ale i mimo tyto činnosti, aby nebyla 
narušena důvěra v jejich nezávislé postavení a byla zachována nejen právní, ale i přirozená morální 
autorita těchto osob. Proto i některá protiprávní jednání, která se v případě jiných osob mohou 
vyřešit jako „banální“ přestupky s postihem, např. pokutou, která se nijak výrazně negativně 
nedotkne v jejich osobním či profesním postavení, mohou být veřejností velmi negativně vnímány, 
dopustí-li se jich osoba, která je současně soudcem. 

Ta protiprávní jednání soudců, kterými jsou porušovány specifické povinnosti, které jsou 
spojeny s výkonem soudcovské činnosti a s postavením soudce, nejde-li o trestné činy stíhané 
prostředky trestního práva, se označují – v závislosti na pozitivní úpravě – jako kárná provinění, 

disciplinární provinění či podobně.  
Pravidla odpovědnosti soudců za veřejnoprávní delikty vycházejí – vedle případných pravidel 

stanovených ústavními normami – ze zákonů upravujících obecnou odpovědnost za přestupky 
a ze zákonů upravujících kárnou odpovědnost soudců, jakož i ze vzájemných vztahů těchto 

úprav. Tato pravidla se často měnila, na což upozorňuje další text. Historický exkurs začíná 
šedesátými lety minulého století. 
 
2 ÚPRAVA PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O KÁRNÉ ODPOVĚDNOSTI Z R. 
1961 

V době platnosti přestupkového zákona z roku 1961 (zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech 
národních výborů při zajišťování socialistického pořádku), soudci, přesněji soudci z povolání 
z působnosti tohoto zákona vyňati nebyli. Soudci z povolání podléhali kárné odpovědnosti podle 
zákona č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání.  

Soudce mohl být kárně stíhán za kárné provinění, a to podle § 2 odst. 1 zákona č. 142/1961 
Sb. tehdy,  
a) vyskytly-li se v jeho soudcovské práci vážné závady, 
b) choval-li se způsobem soudce nedůstojným a narušujícím vážnost jeho soudcovské funkce. 

Kárné řízení konaly kárné senáty krajských soudů a nejvyššího soudu (resp. po federalizaci 
státu příslušného nejvyššího soudu republiky či federace). Vztah k přestupkovému řízení byl 
vyjádřen v § 17 písm. b) zákona č. 142/1961 Sb., podle něhož se kárné řízení se neprovádí, jestliže 
soudci pro týž čin bylo uloženo opatření3 v řízení před národním výborem nebo jiným státním 
orgánem proto, že se dopustil přestupku. 
 
3 ÚPRAVA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH Z R. 1990 A ZÁKONA O KÁRNÉ ODPOVĚDNOSTI 
Z R. 1991 

Přestupkové zákony, přijaté v roce 1990 v obou národních republikách, přišly s koncepcí, že 
vyňaly soudce z osobní působnosti přestupkového zákona.  

Podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v původním 

znění, se jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustil mj. soudce, projedná podle 
zvláštních předpisů. Toto jednání se však podle § 10 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. projednalo 
jako přestupek, pokud jeho pachatel přestal být osobou uvedenou v odst. 1, tedy např. soudce. 
Soudci byli zařazeni do stejné skupiny úpravy jako prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury. 

Totožnou úpravu obsahoval § 10 odst. 1 písm. b) odst. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch. 

Zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, účinný od 1. 12. 1991, stanovil 

kárnou odpovědnost soudce za (i) kárné provinění a (ii) za jednání, které má znaky přestupku podle 
zvláštních předpisů. 

Ze zákona o kárné odpovědnosti soudců z r. 1991 bylo možné dovodit výraznou odchylku od 
předchozí právní úpravy kárné odpovědnosti (od zákona č. 142/1961 Sb.), totiž že spáchání 
přestupku může být v některých případech současně i kárným proviněním. Kárné provinění 

definoval zákon č. 412/1991 Sb. v § 2 odst. 1 jako zaviněné porušení služebních povinností soudce 
nebo chování, jímž soudce narušuje důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, 

                                                 
3 Označení pro sankci – správní trest za přestupek (§ 26 zákona č. 60/1961 Sb.). 
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nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Závažným kárným proviněním pak bylo takové jednání 
podle § 2 odst. 2 zákona tehdy, jestliže vzhledem k povaze porušené povinnosti, způsobu jednání, 
míře zavinění, opakování nebo jiné přitěžující okolnosti je jeho škodlivost zvýšena. 

Možné zdvojení postihu, a to za přestupek i za kárné provinění, pak plynulo výslovně 

z úpravy § 3 zákona č. 412/1991 Sb. o kárných opatřeních. Zákon totiž stanovil zvlášť druhy 
kárných opatření za  
- kárné provinění:  

o napomenutí [§ 3 odst. 1 písm. a)],  
o snížení základního platu až o 15 % na dobu nejvíce 3 měsíců a při opětovném kárném 

provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu 
nejvíce 6 měsíců [§ 3 odst. 1 písm. b)],  

o písm. c) zařazení soudce, s výjimkou soudců Nejvyššího soudu, do platového stupně o 
jeden stupeň nižšího na dobu až tří let [§ 3 odst. 1 písm. c)]; 

- jednání, které má znaky přestupku podle zvláštních předpisů (zákon pro ně užíval legislativní 
zkratku „přestupek“): 

o napomenutí [§ 3 odst. 2 písm. a)], 
o pokuta ve výši stanovené zvláštními předpisy [§ 3 odst. 2 písm. b)],  
o zákaz činnosti, s výjimkou výkonu soudcovské funkce, na dobu stanovenou zvláštními 

předpisy [§ 3 odst. 2 písm. c)],  
o propadnutí věci [§ 3 odst. 2 písm. d)]; 

- závažné kárné provinění nebo za přestupek, který má současně povahu závažného kárného 
provinění:  

o odvolání z funkce předsedy senátu [§ 3 odst. 3 písm. a)],  
o přeložení soudce na jiný soud téhož nebo nižšího stupně na návrh ministra 

spravedlnosti [§ 3 odst. 3 písm. b)],4  
o odvolání z funkce soudce na návrh ministra spravedlnosti [§ 3 odst. 3 písm. c)];  
o šlo-li o přestupek, bylo možné tato kárná opatření uložit vedle kárných opatření 

uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) až d) – tedy vedle pokuty, zákazu činnosti nebo 
propadnutí věci [§ 3 odst. 3 písm. d)].5   

Kárná opatření podle § 3 odst. 3 (jako za závažné kárné provinění) bylo možné uložit též 
soudci, který byl odsouzen za trestný čin, jestliže takové odsouzení nebylo důvodem zániku funkce 
ze zákona. 

Kárné řízení bylo v pravomoci kárných soudů, jejichž soustava se měnila v závislosti na 
dalších změnách soustavy soudů. Kárnými soudy byly krajské soudy, vyšší vojenské soudy (v době 
jejich existence), vrchní soudy (od 1. 1. 1993) a Nejvyšší soud.  

Procesně zajímavou byla úprava zahájení kárného řízení (§ 6 zákona č. 412/1991 Sb.). 
Kárné řízení se zásadně zahajovalo na návrh (návrh byl oprávněn podat ministr spravedlnosti, v 
době existence vojenských soudů též ministra obrany, a předseda stanoveného soudu). Bez návrhu 
bylo možné kárné řízení zahájit jen v případě, byla-li věc kárnému senátu postoupena orgánem 
činným v trestním řízení. Lze dovodit, že v takovém případě měl úkon k zahájení kárného řízení, 
s obdobnými náležitostmi, jako měl mít návrh na zahájení kárného řízení, učinit vůči kárně 
obviněnému soudci kárný senát. Zákon o kárné odpovědnosti soudců vzal v § 6 odst. 4 v úvahu 
existenci tzv. návrhových přestupků (§ 68 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), neboť pro 
případy těchto přestupků, resp. jednání majících znaky těchto přestupků, platilo, že orgán, který byl 
oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení, tak mohl učinit pouze z podnětu poškozeného, 
jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.  

Pro srovnání se současnou úpravou kárného řízení ve věcech soudců v ČR je třeba uvést, 
že proti rozhodnutí kárného senátu krajského soudu a vrchního soudu (v době jeho existence též 
vyššího vojenského soudu) bylo přípustné odvolání. 
 

                                                 
4 V době existence soudců vojenských soudů a soudců vojenského kolegia Nejvyššího soudu na 
návrh ministra obrany. 
5 Novelou zákona o kárné odpovědnosti soudců, zákonem č. 76/1997 Sb., byl doplněn druh kárného 
opatření snížení započtené doby pro určení platu o šest let na dobu až tří let (toto kárné opatření 
nebylo možné uložit soudcům nejvyššího soudu). 
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4 ÚPRAVA PO PŘIJETÍ ZÁKONA O SOUDECH A SOUDCÍCH A DALŠÍCH ZÁKONECH 
Z R. 2002 

Ke změnám v úpravě přestupkové a kárné odpovědnosti soudců došlo od 1. 4. 2003 
s nabytím účinnosti  
- zákona č. 78/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, 

- zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 

- zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců.6 

Zákonodárce zvolil ve vztahu k soudcům řešení, v tu dobu obdobné jako vůči poslancům a 
senátorům Parlamentu České republiky, podle něhož se podle obecné úpravy přestupkového práva, 
tedy podle zákona o přestupcích, projednávají přestupky, kterých se dopustili soudci, pokud 
nepožádají orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle 
zvláštního právního předpisu (§ 9a zákona č. 200/1990 Sb., ve znění zákona č. 78/2002 Sb.). Zákon 
neřešil, do kdy mohl soudce případně požádat správní orgán příslušný k projednávání přestupku, 
aby věc byla projednána v kárném řízení, zřejmě tomu mohlo být od zahájení přestupkového řízení 
do vydání rozhodnutí o přestupku správním orgánem v I. stupni. 

Hmotněprávně řešil kárnou odpovědnost soudce zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích.  

Podle § 86 zákona č. 6/2002 Sb. „soudce je kárně odpovědný za kárné provinění“, kárné 
provinění bylo vymezeno v § 87 jako „zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné 
chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v 
nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů“. Zákon stanovil možná kárná opatření za 
kárné provinění: 

o důtka [§ 88 odst. 1 písm. a)],  
o písm. b) snížení platu až o 25 % na dobu nejvíce 6 měsíců a při opětovném kárném 

provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu 
nejvíce 1 roku [§ 88 odst. 1 písm. b)],  

o odvolání z funkce předsedy senátu [§ 88 odst. 1 písm. c)],  
o písm. d) odvolání z funkce soudce [§ 88 odst. 1 písm. d)].  

Řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců přitom neupravil zákon o soudech a soudcích, 
ale zvláštní zákon. Zákon o soudech a soudcích však řešil i procesní otázku, že řízení jako ve 
věcech kárné odpovědnosti se mělo zavést také proti soudci, který se dopustil přestupku a požádal 
orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení (§ 90 odst. 2 zákona 
č. 6/2002 Sb.). Hmotněprávně pak zákon o soudech a soudcích stanovil, že za takový přestupek lze 
soudci uložit sankci, kterou za přestupek stanoví zvláštní právní předpis (§ 90 odst. 2 zákona č. 
6/2002 Sb.). 

Zákon o soudech a soudcích nevymezil hmotněprávně vztah mezi přestupkem soudce a 
kárným proviněním soudce, ani procesní důsledky jejich projednání. Nicméně z vymezení kárného 
provinění, které může spočívat i v „zaviněném chování nebo jednání, jímž soudce narušuje 
důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé 
rozhodování soudů“, plyne, že i některá jednání, která jsou přestupkem, mohou současně být 
kárným proviněním soudce 

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, v původním znění, 

rozlišoval mezi třemi typy řízení:  
- řízením o kárné odpovědnosti soudců (a státních zástupců), 
- řízením o způsobilosti soudce (a státního zástupce) vykonávat svou funkci a 
- řízením o odpovědnosti soudce za přestupek. 

Zatímco řízení o kárné odpovědnosti soudce se zahajovalo vždy pouze na návrh (ministra 
spravedlnosti či k tomu oprávněného předsedy soudu – viz § 8 cit. zákona), řízení o odpovědnosti 
soudce za přestupek bylo zahájeno dnem, kdy kárnému soudu byla postoupena věc orgánem 
příslušným k projednání přestupku podle zvláštního právního předpisu (§ 28 odst. 1 cit. zákona). 

                                                 
6 S účinností od 1. 11. 2009 je název zákona „o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a 
soudních exekutorů“. 
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Podle původní úpravy zákona č. 7/2002 Sb. (až do 30. 9. 2008) byly kárnými soudy v prvním 
stupni místně příslušné vrchní soudy a v druhém stupni Nejvyšší soud ČR, který rozhodoval o 
odvoláních proti rozhodnutím vrchních soudů. 
 
5 ÚPRAVA OD R. 2008 

V důsledku novely zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, přijaté zákonem 
č. 314/2008 Sb., se od 1. 10. 2008 stal kárným senátem Nejvyšší správní soud; řízení je podle 

platné úpravy jednostupňové. 
Další podstatnou změnou, kterou přinesl zákon č. 314/2008 Sb., bylo vypuštění ustanovení § 

9a tehdejšího zákona o přestupcích o možnosti soudce požádat o projednání přestupku v kárném 
řízení. Od té doby podléhají soudci v ČR obecné úpravě odpovědnosti za přestupek jako jiné osoby. 
Na tom se nic nezměnilo ani po nabytí účinnosti pozdější úpravy přestupkového práva, obsažené 
v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – soudci nejsou vyňati 
z působnosti přestupkového zákona. 
 
6 SOUČASNÁ SLOVENSKÁ ÚPRAVA 

I současná slovenská úprava přestupkového zákona vychází z modelu, podle něhož soudce 
odpovídá za přestupek podle obecné úpravy: § 9 odst. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v platném znění uvádí: „Podľa tohto zákona sa prejedná konanie fyzickej osoby, ktoré je 

priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu a konania sa dopustil poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a sudca.“  

 Zákonodárce zřejmě považoval z důvodu, že uvedené osoby podléhají obecné úpravě 
přestupkového práva, že tedy nejsou vyňaty z jeho osobní působnosti, za potřebné výslovně 
zdůraznit z důvodu porovnání s předchozí úpravou (jinak by se podřazení soudců pod obecnou 
úpravu přestupkového práva rozumělo samo sebou). 

Zajímavý je § 9 odst. 4 zákona o priestupkoch v platném znění, které obsahuje zvláštní 
pravidlo pro postoupení věci věcně a místně příslušným správním orgánem jinému věcně 
příslušnému orgánu, v jehož obvodu má kde stanoví právo soudce (jiná osoba dle § 9 odst. 2 či 3) 
bydliště nebo místo výkonu funkce: 

„Ak osoba uvedená v odsekoch 2 a 3 nesúhlasí s prejednaním konania na mieste samom, 
konajúci orgán o tom vykoná záznam a vec odstúpi vecne a miestne príslušnému správnemu 
orgánu. Miestne príslušný správny orgán na uľahčenie prejednania priestupku alebo z iného 
dôležitého dôvodu postúpi vec na prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, v 
ktorého územnom obvode má osoba uvedená v odsekoch 2 a 3 bydlisko alebo miesto výkonu svojej 
funkcie.“ 

Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov řeší v § 124 odst. 1 písm. b) situaci, kdy disciplinární senát zastaví bez ústního projednání 

disciplinární řízení, jestliže je soudce stíhán za přestupek nebo za jednání, které může být postiženo 
sankcemi podle zvláštních předpisů; disciplinární senát postoupí věc v takovém případě orgánu 
příslušnému k projednání takové věci. Tomu tak zřejmě bude tehdy, pokud se nejedná o jednání, 
které má povahu disciplinárního provinění, ale „jen“ přestupku.  

 Výrazným rozdílem oproti české úpravě je vymezení disciplinárního provinění ve slovenské 
úpravě, neboť podle § 116 zákona č. 385/2000 Z.z. zahrnuje vedle zaviněného nesplnění nebo 
porušení povinností soudce či chování, které vzbuzuje oprávněné pochybnosti o nezávislosti a 
nestrannosti soudce při rozhodování např. i neprokázání požadovaných výsledků v práci soudce na 
základě hodnocení soudce s výrokem „nevyhovující“. 
 
7 ZÁVĚR 

Z hlediska vztahu přestupku a kárného provinění (v podmínkách slovenské úpravy 
disciplinárního provinění) lze vzhledem k chápání pojmu „trestní obvinění“ či „trestní věc“ ve smyslu 
čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vidět, že zatímco projednávání 
přestupků má povahu projednávání trestního obvinění s tím spojenými důsledky, např. s pravidlem 
ne bis in idem, kárné provinění jakožto delikt, který není deliktem s obecnou odpovědností všech 
osob, tuto povahu nemá. Požadavek spravedlivého procesu při projednávání kárných provinění se 
vyvozuje na úrovni Úmluvy spíše z tzv. civilní větve čl. 6 odst. 1. Z hlediska této mezinárodněprávní 
úpravy není obecně vyloučena dvojí odpovědnost – jednak za přestupek, jednak za kárné provinění. 
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Na tom nic nemění skutečnost, zda soudce má odpovídat za přestupek podle obecné úpravy 
přestupkového práva či zda má odpovídat za jednání mající znaky přestupku, jehož projednávání je 
v pravomoci kárných senátů, které jinak projednávají kárná provinění. 

V úpravách, které byly v různých dobách přijaty, nalezneme, že 
- uložení sankce za přestupek brání projednání téhož skutku jako kárného provinění (úprava z r. 

1961); 
- kárné provinění, které je současně přestupkem, mohlo být postiženo sankcí jako za kárné 

provinění a současně i sankcí, kterou by bylo možné uložit za přestupek podle úpravy 
přestupkového práva (úprava ze zákonů z let 1990 a 1991); 

- daná otázka řešena výslovně není (v podmínkách České republiky od úpravy 2002). 
Připustíme-li obecně, že jednání, které je přestupkem, může být současně i kárným proviněním, 
může kárný senát i skutek, o němž bylo pravomocně rozhodnuto v přestupkovém řízení, znovu 
projednat v řízení kárném. Byl-li ale přestupek projednán správním orgánem obecně příslušným 
k projednávání přestupků, vzniká nebezpečí, že se kárný senát, resp. orgán správy justice 
oprávněný k podání návrhu na zahájení kárného řízení, ani o projednání skutku 
v přestupkovém řízení nedozví. 

Pro srovnání: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, vylučuje uložení kárného opatření 
státnímu zaměstnanci, byl-li státní zaměstnanec za týž skutek pravomocně potrestán soudem nebo 
jiným správním orgánem. Je dobře, že ve vztahu k projednání kárného provinění soudců takové 
pravidlo zákon nestanoví. 

Z hlediska právní jistoty a jednoznačnosti právní úpravy by bylo vhodné v předpisech o kárné 
odpovědnosti soudců počítat se situací, že soudce již byl pravomocně potrestán za přestupek, resp. 
o jeho skutku již bylo pravomocně v přestupkovém řízení rozhodnuto, a vymezit důsledky pro 
případné kárné řízení: kdy není přípustné, případně kdy v takovém případě kárné řízení přípustné 
je.  
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Zuzana Hamuľáková, Mária Havelková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The article focuses on the development of the overall load of the Administrative Division if 

the Supreme Court of the Slovak Republic in the selected agendas during the period 2013 and 
2017. The paper also deals with the analysis of the average length of proceedings in the selected 
agendas during the same period. In conclusion, the authors evaluate the results of the analysis. 
 
Abstrakt: V predmetnom príspevku sa autorky zaoberajú vývojom celkovej zaťaženosti správneho 

kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo vybraných agendách v období rokov 2013-2017. 
Príspevok sa zároveň venuje analýze priemernej dĺžky konania v analyzovaných agendách 
v rovnakom sledovanom období. V závere autorky vyhodnocujú výsledky predmetnej analýzy. 
 
Keywords: The Supreme Court of the Slovak Republic, Agenda of the Administrative Division, The 

Average Length of Court Proceeding, The Number of ongoing Proceedings, Legal Remedies. 
 
Kľúčové slová: Najvyšší súd Slovenskej republiky, agendy správneho kolégia, priemerná dĺžka 

súdneho konania, počet prebiehajúcich konaní, opravné prostriedky. 
 
 
1 ÚVOD 

Primárnym cieľom tohto príspevku je zistiť a porovnať dĺžku konania vo vybraných agendách 
správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NSSR“) v sledovanom období, 
ako aj identifikovať tendencie budúceho vývoja z hľadiska rýchlosti konania. 

Za týmto účelom sme požiadali1 NSSR o poskytnutie údajov o činnosti správneho kolégia 
NSSR v rámci jednotlivých agend jeho pôsobnosti so zameraním sa na dĺžku súdnych konaní pred 
NSSR. Našej žiadosti bolo vyhovené a pri spracovaní príspevku sme vychádzali z poskytnutých 
štatistických výkazov správneho kolégia NSSR. Za sledované obdobie sme si zvolili obdobie rokov 
2013 až 2017 vrátane (ďalej len „sledované obdobie“). V štatistických výkazoch nám boli poskytnuté 
údaje o jednotlivých agendách správneho kolégia NSSR, a to konkrétne: 

a) koľko prípadov žalôb bolo v jednotlivých rokoch podaných, z toho koľko z nich bolo 
prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a koľko z nich podaných 
v sledovanom kalendárnom roku,  

b) koľko z týchto prípadov bolo vybavených a koľko nevybavených v sledovanom 
kalendárnom roku, 

c) údaje o tom, koľko z týchto prípadov bolo vybavených v lehote: 
- kratšej ako dva mesiace,  
- dvoch až štyroch mesiacov, 
- štyroch mesiacov až jedného roka, 
- jedného až dvoch rokov, 
- dlhšej ako dva roky. 

 
Tieto údaje sme následne porovnali s rozvrhom práce správneho kolégia NSSR za 

sledované obdobie.2 S ohľadom na rozsiahlu agendu rozhodovacej činnosti správneho kolégia 

                                                 
1 O predmetné údaje požiadali NSSR jednotliví členovia z katedry správneho a environmentálneho 
práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
2 https://www.nsud.sk/rozvrh-prace/ [cit. 4.2.2019] 
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NSSR nadväzuje tento príspevok na závery autorky v rámci predchádzajúcej vedeckej činnosti3, kde 
bola pozornosť venovaná analýze celkovej agendy rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR 
z hľadiska dĺžky súdneho konania pred NSSR. V predmetnom príspevku budú z hľadiska dĺžky 
súdneho konania pred NSSR analyzované jednotlivé vybrané agendy rozhodovacej činnosti 
správneho kolégia NSSR. 

 Analyzované agendy správneho kolégia NSSR boli vyberané na základe dvoch kritérií. 
V prvom kroku sme vybrali agendy, ktoré mali počas celého sledovaného obdobia stabilné 
(nemenné) označenie, ako aj obsah. Následne sme zohľadnili počet nápadu opravných 
prostriedkov na NSSR v konkrétnej agende.  

 Pri vypracovaní predmetného príspevku sme zohľadnili skutočnosť, že v podmienkach 
Slovenskej republiky prišlo od 1. júla 2016 k zásadnej reforme súdneho konania, a to rekodifikáciou 
civilného procesného práva vo forme troch samostatných procesnoprávnych kódexov – Civilný 
sporový poriadok4, Civilný mimosporový poriadok5 a Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“)6 ( 
všetky predpisy nadobudli účinnosť  1. júla 2016). Tieto predpisy nahradili právnu úpravu dovtedy 
obsiahnutú v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). Z NSSR nám boli 
poskytnuté údaje bez diferenciácie tohto obdobia, preto aj nami uvádzané zistenia z roku 2016 
nerozlišujú nadobudnutie účinnosti novej právnej úpravy. Na údaje z roku 2017 sa vzťahuje právna 
úprava podľa SSP. V rámci SSP došlo k mnohým zmenám, a jednou z nich je zrušenie súdneho 
prieskumu na základe opravných prostriedkov a podradenie týchto vecí súdnemu prieskumu na 
základe žalôb až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. 

 Ďalšou významnou zmenou v SSP vo vzťahu k analyzovaným agendám je určenie kauzálnej 
príslušnosti správnych súdov v jednotlivých oblastiach. Táto zmena sa dotýka niektorých  
vybraných agend v rokoch 2016 a 2017 (viď grafy nižšie). Na konanie o správnej žalobe v oblasti 
hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a na konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou je kauzálne 
príslušný Krajský súd v Bratislave; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky. Na konanie 
o správnej žalobe v oblasti priemyselného vlastníctva je kauzálne príslušný Krajský súd v Banskej 
Bystrici; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky. Na konanie o správnych žalobách vo 
veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušný jednak Krajský súd v 
Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v 
Trenčíne a Krajského súdu v Nitre, a tiež Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v 
Košiciach, Krajského súdu v Prešove, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline. 

 
2 ANALÝZA VYBRANÝCH AGEND ROZHODOVACEJ ČINNOSTI SPRÁVNEHO KOLÉGIA 

NSSR  

 Výskum v predmetnom príspevku bude zameraný na zistenie nasledovných skutočností: 
1.) celková zaťaženosť správneho kolégia NSSR v analyzovaných agendách, t.j. či v 

sledovanom období dochádzalo k nárastu alebo klesaniu počtu žalôb v rámci analyzovanej 
agendy, a v nadväznosti na toto zistenie 

2.) priemerná dĺžka konania na správnom kolégiu NSSR v analyzovaných agendách 

rozhodovacej činnosti NSSR, t.j. v akom priemernom časovom období dochádza k ukončeniu 
súdneho konania v analyzovaných agendách pred správnym kolégiom NSSR. Údaje v tejto 
časti výskumu sme porovnávali v troch časových úsekoch – lehota ukončenia súdneho 
konania do 4 mesiacov (‹4m), – lehota ukončenia súdneho konania v rozmedzí od 
4mesiacov do jedného roka (4m – 1r), a – lehota ukončenia súdneho konania v trvaní viac 
ako jeden rok (› 1 r). 

 

                                                 
3 HAMUĽÁKOVÁ, Z. - Preskúmavacia činnosť správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky z hľadiska dĺžky  konania, In: Právoplatnosť správnych rozhodnutí – právna istota vs. 
legalita, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta: 2018, s. 60-65, ISBN 978-80-7160-
486-0 
4 zákon č. 160/2015 Z. z.  
5 zákon č. 161/2015 Z. z. 
6 zákon č. 162/2015 Z. z. 
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 V nadväznosti na zameranie príspevku sme analyzovali poskytnuté údaje o rozhodovacej 
činnosti správneho kolégia NSSR v sledovanom období a výsledky výskumu spracovali 
v jednotlivých grafoch. 

 
2.1 Finančná agenda 

 Prvá zo skúmaných agend správneho kolégia NSSR bola agenda finančná (najmä veci 

daňové, colné, dotácie, subvencie, vratky rozpočtu, ceny, verejné obstarávanie, finančný a 
kapitálový trh a pod.; proti rozhodnutiam daňových úradov, Finančného riaditeľstva, colných 
úradov, Colného riaditeľstva, finančnej správy, MF SR a NB SR, Úradu pre verejné obstarávanie, 
Burzy cenných papierov, ÚRSO). 

 V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 1238 riadnych opravných 
prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 455, a 783 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 596 
prípadov a nevybavených 642 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 224 prípadov 
ukončených v lehote do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 
364 prípadov a 8 prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok.   

 V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 1345 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 596, a 749 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 716 prípadov 
a nevybavených 629. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 240 prípadov ukončených v období 
do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 389 prípadov a 8 
prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok. 

 V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 1431 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 716, a 715 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 798 prípadov 
a nevybavených 633. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 200 prípadov ukončených v období 
do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 388 prípadov a 210 
prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok.  

 V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 1309 odvolaní, z toho 798 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 511 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 745 prípadov a nevybavených 564. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 48 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 421 prípadov a 276 prípadov bolo ukončených 
v období viac ako jeden rok.  

 V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 759 odvolaní, z toho 754 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 14 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 254 prípadov a nevybavených 505. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 7 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka boli ukončené 2 prípady a 246 prípadov bolo ukončených v období 
viac ako jeden rok.  

 
Graf č. 1a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov vo finančnej agende v 

rámci rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR v sledovanom období vrátane percentuálneho 
vyjadrenia pomeru medziročne vybavených prípadov. 
Graf č. 1b -   analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR vo 
finančnej agende  
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Graf č. 1a7 

 
 
Graf č. 1b8 

 
 
2.2  Agenda vo veciach katastrálnych, pozemkových a reštitučných 

Ďalšia zo skúmaných agend správneho kolégia NSSR bola agenda vo veciach 
katastrálnych, pozemkových a reštitučných. 

 V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 956 riadnych opravných 
prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 224, a 732 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 452 
prípadov a nevybavených 5047 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 323 prípadov 
ukončených v lehote do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 
127 prípadov a 2 prípady bolo ukončených v období viac ako jeden rok.   

 V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 1823 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 452, a 1371 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 795 prípadov 
a nevybavených 1028. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 369 prípadov ukončených v období 

                                                 
7 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia NSSR. 
8 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia NSSR. 
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do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 395 prípadov a 31 
prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok. 

 V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 795 odvolaní, z toho všetky, t. j. 
795 prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka. Z celkového počtu bolo 
vybavených 74 prípadov a nevybavených 721. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo všetkých 74 
prípadov ukončených v období viac ako jeden rok.  

 V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 1157 odvolaní, z toho 74 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 1083 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 735 prípadov a nevybavených 422. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 196 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, 
v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 536 prípadov a 3 prípady boli ukončené 
v období viac ako jeden rok.  

 V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 903 odvolaní, z toho 735 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 168 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 175 prípadov a nevybavených 728. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 26 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 77 prípadov a 72 prípadov bolo ukončených 
v období viac ako jeden rok.  

 
Graf č. 2a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov v agende vo veciach 
katastrálnych, pozemkových a reštitučných v rámci rozhodovacej činnosti správneho kolégia 

NSSR v sledovanom období vrátane percentuálneho vyjadrenia pomeru medziročne vybavených 
prípadov. 
Graf č. 2b -   analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR v agende 
vo veciach katastrálnych, pozemkových a reštitučných.  

 
Graf č. 2a9 

 
 

 
 
 

 

                                                 
9 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia NSSR. 
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Graf č. 2b10 

 
 

 
 
2.2 Agenda v dávkových veciach sociálneho poistenia (dôchodkového zabezpečenia) 

Ďalšiu zo skúmaných agend predstavovala agenda v dávkových veciach sociálneho 
poistenia (dôchodkového zabezpečenia). 

V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 832 riadnych opravných 
prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 336, a 496 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 351 
prípadov a nevybavených 481 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 145 prípadov 
ukončených v lehote do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 
185 prípadov a 21 prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok.   

 V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 892 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 351, a 541 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 499 prípadov 
a nevybavených 393. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 186 prípadov ukončených v období 
do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 265 prípadov a 48 
prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok. 

 V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 1080 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 499, a 581 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 664 prípadov 
a nevybavených 416. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 144 prípadov ukončených v období 
do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 351 prípadov a 169 
prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok.  

 V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 1186 odvolaní, z toho 664 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 522 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 677 prípadov a nevybavených 509. 

                                                 
10 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 133 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, 
v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 292 prípadov a 252 prípadov bolo 
ukončených v období viac ako jeden rok.  

 V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 873 odvolaní, z toho 677 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 196 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 401 prípadov a nevybavených 472. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 36 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 135 prípadov a 230 prípadov bolo ukončených 
v období viac ako jeden rok.  

 
Graf č. 3a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov v agende v dávkových 
veciach sociálneho poistenia (dôchodkového zabezpečenia) v rámci rozhodovacej činnosti 

správneho kolégia NSSR v sledovanom období vrátane percentuálneho vyjadrenia pomeru 
medziročne vybavených prípadov. 
Graf č. 3b - analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR v agende v 
dávkových veciach sociálneho poistenia (dôchodkového zabezpečenia). 

 
Graf č. 3a11 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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Graf č. 3b12 

 
 
2.3 Iná sociálna agenda (vojenské a policajné dôchodky, dávky sudcov, konania vo 

veciach zdravotného poistenia...) 
Ďalšiu zo skúmaných agend predstavovala iná sociálna agenda, nedávkové veci 

sociálneho poistenia, sociálne dávky, vojenské a policajné dôchodky, dávky sudcov, prokurátorov, 
konania vo veciach zdravotného poistenia, odškodňovanie podľa osobitných predpisov, sociálna 
starostlivosť a hmotná núdza; proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, MS SR, VÚC, miest a 
obcí vo veciach sociálnych).  

V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 435 riadnych opravných 
prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 123, a 312 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 201 
prípadov a nevybavených 234 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 68 prípadov 
ukončených v lehote do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 
124 prípadov a 9 prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok.   

V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 471 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 201, a 270 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 276 prípadov 
a nevybavených 195. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 63 prípadov ukončených v období do 
4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 163 prípadov a 50 prípadov 
bolo ukončených v období viac ako jeden rok. 

V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 750 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 276, a 474 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 482 prípadov 
a nevybavených 268. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 106 prípadov ukončených v období 

                                                 
12 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 303 prípadov a 73 
prípadov bolo ukončených v období viac ako jeden rok.  

V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 663 odvolaní, z toho 482 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 181 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 332 prípadov a nevybavených 331. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 14 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 113 prípadov a 205 prípadov bolo ukončených 
v období viac ako jeden rok.  

V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 340 odvolaní, z toho 332 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 8 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 37 prípadov a nevybavených 303. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania boli 2 prípady ukončené v období do 4 mesiacov, v období od 4 
mesiacov až jedného roka boli ukončené 3 prípady a 32 prípadov bolo ukončených v období viac 
ako jeden rok.  

 
Graf č. 4a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov v agende v dávkových 
veciach sociálneho poistenia (dôchodkového zabezpečenia) v rámci rozhodovacej činnosti 

správneho kolégia NSSR v sledovanom období vrátane percentuálneho vyjadrenia pomeru 
medziročne vybavených prípadov. 
Graf č. 4b - analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR v agende v 
dávkových veciach sociálneho poistenia (dôchodkového zabezpečenia). 

 
Graf č. 4a13 

 
 

 

 

                                                 
13 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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Graf č. 4b14 

 
 

 
2.4 Agenda vo veciach slobodného prístupu k informáciám 

Ďalšiu zo skúmaných agend predstavovala agenda vo veciach podľa zákona č. 211/200 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 202 riadnych opravných 
prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 35, a 167 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 93 prípadov 
a nevybavených 109 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 56 prípadov ukončených 
v lehote do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka boli ukončené 4 prípady a žiadny 
prípad nebol ukončený v dlhšom časovom intervale.  

V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 406 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 93, a 313 odvolaní bolo 
podaných v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 199 prípadov 
a nevybavených 207. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 18 prípadov ukončených v období do 
4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 169 prípadov a 12 prípadov 
bolo ukončených v období viac ako jeden rok. 

V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 199 odvolaní, z toho všetky, t. j. 
199 prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka. Z celkového počtu bolo 
vybavených 22 prípadov a nevybavených 177. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo všetkých 22 
prípadov odvolaní ukončených v období jedného až dvoch rokov.   

V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 69 odvolaní, z toho 22 prípadov 
bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 47 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 29 prípadov a nevybavených 40. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania boli 3 prípady ukončené v období do 4 mesiacov, v období od 4 

                                                 
14 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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mesiacov až jedného roka bolo ukončených 27 prípadov a žiadny prípad nebol ukončený v lehote 
dlhšej ako jeden rok.  

V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 31 odvolaní, z toho 29 prípadov 
bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 2 odvolania boli podané v sledovanom 
období. Z celkového počtu bolo vybavených 11 prípadov a nevybavených 20. Z hľadiska dĺžky 
súdneho konania nebol žiadny prípad ukončený v lehote kratšej ako 1 rok a 11 prípadov bolo 
ukončených v lehote dlhšej  ako jeden rok.  

 
Graf č. 5a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov v agende vo veciach 
slobodného prístupu k informáciám v rámci rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR v 

sledovanom období vrátane percentuálneho vyjadrenia pomeru medziročne vybavených prípadov. 
Graf č. 5b - analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR v agende 
vo veciach slobodného prístupu k informáciám. 

 
Graf č. 5a15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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Graf č. 5b16 

 
 

 
2.5 Azylová a cudzinecká agenda 

 Ďalšiu zo skúmaných agend predstavovala azylová a cudzinecká agenda, (veci azylové 
cudzinecké; proti rozhodnutiam Migračného úradu MV SR a Cudzineckej polície MV SR) 

okrem vecí zaistenia cudzincov. 
V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 77 riadnych opravných 

prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 10, a 67 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 9 prípadov 
a nevybavených 68 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo všetkých 9 prípadov 
ukončených v lehote do 4 mesiacov. 

V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 114 odvolaní, z toho 
prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 9, a 105 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 10 prípadov a nevybavených 104. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 9 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka bol ukončený 1 prípad a  žiadny prípad nebol ukončený v lehote 
dlhšej ako jeden rok. 

V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 96 odvolaní, z toho prevzatých 
prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 10, a 86 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 16 prípadov a nevybavených 80. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 12 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka bol ukončený 1 prípad a 3 prípady boli ukončené v období viac ako 
jeden rok.  

V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 54 odvolaní, z toho 16 prípadov 
bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 38 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 16 prípadov a nevybavených 38. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania boli 3 prípady ukončené v období do 4 mesiacov, v období od 4 
mesiacov až jedného roka bolo ukončených 10 prípadov a 3 prípady boli ukončené v období viac 
ako jeden rok.  

                                                 
16 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 21 odvolaní, z toho 16 prípadov 
bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 5 odvolaní bolo podaných v sledovanom 
období. Z celkového počtu bolo vybavených 10 prípadov a nevybavených 11. Z hľadiska dĺžky 
súdneho konania bol všetkých 10 prípadov  ukončených v období viac ako jeden rok.  

 
Graf č. 6a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov v azylovej a cudzineckej 
agende v rámci rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR v sledovanom období vrátane 

percentuálneho vyjadrenia pomeru medziročne vybavených prípadov. 
Graf č. 6b - analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR v azylovej 
a cudzineckej agende. 

 
Graf č. 6a17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
17 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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Graf č. 6b18 

 
 

2.6 Agenda hospodárskej súťaže a priemyslových práv  
Ďalšiu zo skúmaných agend predstavovala agenda hospodárskej súťaže a priemyslových 

práv (rozhodovania proti Protimonopolnému úradu (PMÚ – register Sžh/pu) a Úradu 

priemyselného vlastníctva (ÚPV – register Sžh/uv). 
V období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 bolo podaných celkovo 49 riadnych opravných 

prostriedkov, z toho prevzatých prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 25, a 24 
odvolaní bolo podaných v sledovanom období. Za sledované obdobie bolo vybavených 17 prípadov 
a nevybavených 32 prípadov. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 8 prípadov ukončených 
v období do 4 mesiacov, v období od 4 mesiacov až jedného roka bolo ukončených 8 prípadov a  1 
prípad bol ukončený v lehote dlhšej ako jeden rok. 

V období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo podaných celkovo 28 odvolaní, z toho prevzatých 
prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 17, a 11 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 18 prípadov a nevybavených 10. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania boli 3 prípady ukončené v období do 4 mesiacov, v období od 4 
mesiacov až jedného roka bolo ukončených 7 prípadov a 8 prípadov bolo ukončených v lehote 
dlhšej ako jeden rok. 

V období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 bolo podaných celkovo 32 odvolaní, z toho prevzatých 
prípadov z predchádzajúceho kalendárneho roka bolo 18, a 14 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 14 prípadov a nevybavených 18. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo 7 prípadov ukončených v období do 4 mesiacov, v období 
od 4 mesiacov až jedného roka boli ukončené 3 prípady a 4 prípady boli ukončené v období viac 
ako jeden rok.  

V období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 bolo podaných spolu 30 odvolaní, z toho 14 prípadov 
bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a 16 odvolaní bolo podaných 
v sledovanom období. Z celkového počtu bolo vybavených 21 prípadov a nevybavených 9. 
Z hľadiska dĺžky súdneho konania boli 2 prípady ukončené v období do 4 mesiacov, v období od 4 
mesiacov až jedného roka bolo ukončených 39 prípadov a 7 prípadov bolo ukončených v období 
viac ako jeden rok.  

V období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bolo podaných spolu 21 odvolaní, z toho všetky, t. j. 21 
prípadov bolo prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka. Z celkového počtu bolo 

                                                 
18 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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vybavených 8 prípadov a nevybavených 13. Z hľadiska dĺžky súdneho konania bolo všetkých 8 
prípadov  ukončených v období viac ako jeden rok.  

 
Graf č. 7a – analýza celkového počtu podaných opravných prostriedkov v agende hospodárskej 
súťaže a priemyslových práv v rámci rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR v 

sledovanom období vrátane percentuálneho vyjadrenia pomeru medziročne vybavených prípadov. 
Graf č. 7b - analýza priemernej dĺžky súdneho konania pred správnym kolégiom NS SR v agende 
hospodárskej súťaže a priemyslových práv. 

 
 
Graf č. 7a19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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Graf č. 7b20 

 
 

 
3 ZÁVER 

V úvode sme si stanovili za cieľ analyzovať zaťaženosť správneho kolégia NSSR, ako aj 
celkovú vybavenosť a rýchlosť konania v sledovanom období rokov 2013 až 2017. Z analyzovaných 
štatistík a grafov autorkám vyplynuli nasledovné závery:  

Celkovú zaťaženosť správneho kolégia NSSR v analyzovaných agendách, ako aj priemernú 
dobu dĺžky konania na správnom kolégiu NSSR v analyzovaných agendách rozhodovacej činnosti 
NSSR je možné rozobrať z pohľadu kvantitatívneho a z pohľadu kvalitatívneho.  

Z kvantitatívneho hľadiska došlo k takmer v každej z analyzovaných agend k postupnému 

nárastu, t.j. k zvyšovaniu počtu podaných opravných prostriedkov najmä do roku 2015, resp. 2016. 
V roku 2017 prišlo v analyzovaných agendách k poklesu agendy, ktorý ale bol podľa názoru 
autoriek spôsobený zmenami vyvolanými novou právnou úpravou. Konkrétne v zmysle novej 
právnej úpravy sa už nepreskúmavajú neprávoplatné rozhodnutia verejnej správy, ale iba žalobou 
napadnuté právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy. K zníženiu počtu súdnych konaní 
v analyzovaných agendách prispelo podľa názoru autoriek tiež zavedenie nového mimoriadneho 
druhu opravného prostriedku v správnom súdnom konaní, a to kasačnej sťažnosti. Kasačnou 
sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu vydaného v správnom 
súdnictve. Konania v správnom súdnictve sa tak stali jednoinštančnými konaniami, v ktorých až na 
niekoľko výnimiek rozhodujú o správnych žalobách proti orgánom verejnej správy krajské súdy.  

Za najzásadnejšie zistenie považujeme skutočnosť, že pokles agendy spojený s novou 
právnou úpravou sa vo väčšine analyzovaných agendách neprejavil vo vyššej miere vybavenosti 
agend (vyplýva z jednotlivých percentuálnych vyjadrení pomeru medziročne vybavených prípadov 
v grafoch). Práve naopak, vo väčšine agend dochádza k znižovaniu medziročnej vybavenosti, ktorá 
je sprevádzaná predlžovaním súdnych konaní. Postupné predlžovanie konania pred správnym 
kolégiom NSSR možno pozorovať v každej jednej z analyzovaných agend. 

Kým do roku 2015 možno vo väčšine prípadov analyzovaných agend uviesť ako priemernú 
dĺžku súdneho konania lehotu v rozmedzí od 4mesiacov do jedného roka, v každej 

                                                 
20 Vlastné autorkami spracované údaje zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia 
NSSR. 
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z analyzovaných agend má dĺžka súdneho konania v roku 2017 (niekedy aj v roku 2016) trvanie 
dlhšie ako jeden rok. 

Skutočnosť, že žijeme v najrýchlejšie sa rozvíjajúcej a rýchlo sa meniacej spoločnosti sa 
prejavuje v zásadnej odlišnosti jednotlivých konaní a postupnom náraste zložitosti jednotlivých 
konaní. Tento fakt môžeme označiť ako kvalitatívne hľadisko. Naše tvrdenie o zvyšovaní 

náročnosti súdneho prieskumu správnych rozhodnutí možno podporiť aj dôsledkami novej právnej 
úpravy. Vylúčením súdneho prieskumu neprávoplatných rozhodnutí síce na prvý pohľad došlo 
k zníženiu zaťaženosti súdov z pohľadu počtu napadnutých vecí, avšak z analýzy rýchlosti 
rozhodovania krajských správnych súdov je zrejmé, že prieskum neprávoplatných rozhodnutí trval 
v priemere až o polovicu kratšie ako konanie o žalobách proti právoplatným rozhodnutiam. Navyše, 
v priemere v 97 prípadoch boli neprávoplatné rozhodnutia krajskými správnymi súdmi zrušené.21 

Na úplný záver je žiaduce uviesť, že zistenie o predlžovaní dĺžky súdnych konaní 
považujeme za zásadný problém slovenského súdneho systému.22 Samozrejme, analýza 
rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR bola do značnej miery ovplyvnená prijatím novej 
právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2016 a spôsobila skreslenie získaných údajov. 
Preto, ešte pred vyvodením záverov a predložením konkrétnych návrhov riešenia de lege ferenda, 
je potrebné vykonať analýzu aj za roky 2018 a 2019 a zistiť, či tento negatívny trend pretrváva. 
Následne bude potrebné analyzovať všetky potenciálne faktory (napr. počet sudcov, charakter a 
štruktúra agendy, personálna a technická podpora sudcov), ktoré majú vplyv na rýchlosť konania 
správneho kolégia NSSR.  
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istota vs. legalita [elektronický dokument], Bratislava : Právnická fakulta, 2018. 223 s. 
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akcentom na rýchlosť súdneho konania. In Právoplatnosť správnych rozhodnutí - právna istota vs. 
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Vážené dámy, vážení páni! 
 
Manudukčná povinnosť správneho súdu vyjadrená v ust. § 196 zákona č. 162/2015 Z.z., 

Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) patrí k novotám konania správneho súdu, ktoré tento 
zákon  do  konaní vo veciach správneho trestania s účinnosťou od 1. júla 2016 vniesol.  

Oproti predchádzajúcej právnej úprave obsiahnutej v piatej časti Občianskeho súdneho 
poriadku,  toto súdne  konanie začína na základe osobitnej žaloby ( druhá hlava tretia časť SSP ) 
odlišnej od všeobecnej správnej žaloby, pričom  Správny súdny poriadok v tomto konaní  upustil od 
obligatórneho zastúpenia žalobcu advokátom a upravil, že  o správnych žalobách  vo veciach 
správneho trestania podaných proti rozhodnutiu alebo opatreniu o priestupku  koná a rozhoduje 
sudca ( 23 ods.2 písm. a/ SSP).  

Pre vznik manudukčnej povinnosti správneho súdu v zmysle § 196 SSP je podstatné,  že 
v prípadoch  tzv. vád trestania vypočítaných v ust. § 195 SSP, na ktoré je správny súd povinný 
prihliadať z úradnej povinnosti, správny súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby,  ak tieto 
vady žalobca  v žalobe nenamietal. Manudukčná povinnosť je preto následkom zistenia tzv. vady 
trestania ( § 195 SSP ), ktorú  je správny súd  obligatórne povinný uplatniť  aj u  konaní začatých 
pred účinnosťou SSP, teda do 30.06.2016, pokiaľ v nich nebolo  právoplatne rozhodnuté. 

Vo svojom diskusnom príspevku, chcem  
- poukázať na podstatu tejto povinnosti 

- následky jej nesplnenia a                                                  
- dovolím si predložiť niektoré svoje úvahy  v rovine manudukčná povinnosť správneho súdu 

a zákonné predpoklady aktívnej legitimácie žalobcu na podanie žaloby,  princíp rovnosti 
procesných strán v spojení so všeobecným ust. SSP § 2 ods. 2 SSP. 

 
1 Obsah a rozsah manudukčnej povinnosti 

 Správny súdny poriadok obsah a rozsah  manudukčnej povinnosti  vyjadril veľmi stručne, 
jednovetne,  v ust. § 196, citujem: „Ak správny súd mimo žalobných bodov zistí, že sú dané 
vady  uvedené v § 195, oznámi to bezodkladne účastníkom konania a vyzve ich, aby sa k nim 
v určenej lehote vyjadrili.“ 

 Z dikcie tohto zákonného ustanovenia  logicky vyplýva, že toto  je neoddeliteľné od ust. § 
195 SSP, ktoré pod písm. a/ až e/  dáva výpočet kategórii tzv. vád trestania, na ktoré správny súd 

má prihliadať ex offo. 
Ustanovenie §195 SSP znie: ,, Správny súd nie je vo veciach správneho trestania viazaný 

rozsahom a dôvodmi žaloby, ak 
a) zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci 

alebo skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo 
opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu, 

b) ide o skúmanie otázky zániku zodpovednosti za priestupok, uplynutia prekluzívnej lehoty alebo 
premlčacej lehoty, v ktorej bolo možné vyvodiť zodpovednosť za iný správny delikt alebo za iné 
podobné protiprávne konanie, 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

69 

c) ide o základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku, ktoré je potrebné použiť na 
správne trestanie, 

d) ide o dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj na 
ukladanie sankcií v rámci správneho trestania, 

e) ide o skúmanie, či uložený druh sankcie a jej výška nevybočili z rozsahu správnej úvahy orgánu 
verejnej správy.‘‘ 

 
 Ako príklad je možné k jednotlivým druhom kategórii vád uviesť: 
k písm. a/: nedostatočne zistenie skutkového stavu, rozpor skutkového stavu  ako podkladu 
rozhodnutia s obsahom administratívneho spisu:, 
k písm. b/: vady v otázke skúmania zodpovednosti za priestupok 
( preklúzia, premlčanie, amnestia vzťahujúca sa na daný priestupok), 
K písm. c/ : vady spočívajúce v porušení základných zásad trestného konania podľa Trestného  
poriadku, ktoré sa mali na daný prípad aplikovať ( napr. zásada prezumpcie neviny, zásada  
stíhania len zo zákonných dôvodov),: 
k písm. d /: nedodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného  zákona ( napr.  zásada 
absorpčná):, 
k písm. e/: vady spočívajúce vo vybočení z rozsahu správnej úvahy pri uložení druhu trestu a jej 
výšky, 
pričom sa jedná o také vady, ktoré môžu privodiť zrušenie napadnutého rozhodnutia ( § 195 písm. 
a/ až d/), príp. moderáciu sankcie ( §195 písm. d/ a e/). 
 
2 Postup správneho súdu: 

a) správny súd tzv. inú vadu trestania musí zistiť, to znamená, že sa musí oboznámiť 
s napadnutým rozhodnutím a obsahom administratívneho spisu 

b)  následne oznámi svoje zistenie účastníkom konania a ďalším účastníkom  podľa § 32 ods. 3 
SSP (nie zúčastneným osobám podľa § 41 SSP) 

c)  vyzve ich , aby sa k uvedenej vade vyjadrili v lehote, ktorú im súd určí pod následkom, že ak 
sa v lehote nevyjadria, má sa za to, že voči zisteniu tzv. vady trestania súdom, nemajú 
námietky ( § 103 ods. 2). Výzvu súd doručí do vlastných rúk na doručenku ( § 11 ods. 1 
CSP) alebo do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente. 

d)  vyjadrenie účastníkov premietne  do odôvodnenia svojho rozhodnutia ( § 139 ods. 2). 
  
3 Následky nesplnenia manudukčnej povinnosti  

 Prvým a  zásadným následkom nesplnenie si  manudukčnej povinnosti správnym súdom, je 
vznik dôvodu kasačnej sťažnosti podľa § 440 ods. 1 písm. f/SSP. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že prihliadať na tzv. vady trestania je povinný aj kasačný súd,  
pokiaľ tento ex offo v kasačnom konaní takúto vadu zistí a krajský súd si manudukčnú povinnosť 
nesplnil,   je to dôvod na zrušenie rozhodnutia krajského súdu kasačným súdom ex offo bez 
námietky podľa § 453 ods. 2 , veta za bodkočiakou.    
 V rovine ústavnoprávnej môže nesplnenie manudukčnej povinnosti znamenať  porušenie 
práva na spravodlivý proces  v zmysle  čl. 48 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a slobôd.  
 
4 Úvahy nad manudukčnou povinnosťou 

 Aby manudukčná povinnosť splnila  svoj účel, ktorým má byť podľa dôvodovej správy 
k zákonu  „predchádzanie nepredvídateľným prekvapivým rozhodnutiam“, obsah výzvy súdu  by mal 
byť dostatočne konkrétny. Napr. vymedzenie zásady, ktorá bola a prečo porušená, označenie 

zákonného ustanovenia, ktoré bolo a prečo vydaným rozhodnutím porušené.  
 Ako sudca dlhoročne  pôsobiaci v agende správneho súdnictva,  som kritická k tomuto 
ustanoveniu, a to z nasledovných dôvodov:  
 Vzhľadom na povahu správneho súdnictva ako formy súdnej ochrany majúcej základ v čl. 46 
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, mám za to, že  ust. § 2 ods. 2 SSP, ktoré je systematicky 
zaradené v zákone medzi všeobecné ustanovenia, by malo pôsobiť generálne ku všetkým druhom 
konaní.  
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 Citujem: „Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené 
alebo priamo dotknuté  rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej 
správy, nečinnosťou  orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy , 
sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.“ 

 Neocitá sa manudukčná povinnosť  v zmysle ust. § 196 SSP  vo vzťahu k účastníkom iných 
konaní správneho súdnictva minimálne  na  hranici rovnosti procesných strán?  
 Pre porovnanie poukážem na ust. § 178 ods. 2 SSP, ktoré upravuje  aktívnu legitimáciu na 
podanie všeobecnej správnej žaloby. Toto zákonné ustanovenie v sebe zahŕňa  dva zákonné 
predpoklady  spôsobilosti byť žalobcom: 

a)žalobca musel byť  účastníkom administratívneho konania a súčasne  
b) bol napadnutým rozhodnutím ukrátený na svojich subjektívnych právach a tieto musí, pri 

prísnej koncentračnej zásade, uplatniť v zákonnej dvojmesačnej žalobe na podanie 
žaloby. Na neskôr uplatnené žalobné body,  správny súd nesmie prihliadať, ani sa nimi 
v rozhodnutí nevysporiadava, len odkáže, že boli uplatnené po lehote.  

       Obe podmienky musia byť splnené kumulatívne, to znamená, že ak žalobca nezdôvodni 
podmienku druhú, je to dôvod  na zamietnutie žaloby správny súdom. 
 Z tohto pohľadu  vidím určité „zvýhodnenie“ žalobcu v konaní vo veciach správneho trestania 
naproti žalobcu  u  všeobecnej správnej žaloby, a tiež spomínanú hranicu porušenia zásady rovnosti 
procesných strán.  
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Najvyšší súd Slovenskej republiky 
Správne kolégium 
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Abstract: The paper deals with the composition of selection boards for the placement of judges, 

including a historical overview, and analyzes the impact of this composition on the independence 
and democratic legitimacy of the judiciary. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zložením výberových komisií pre výberové konania na obsadenie 

voľných miest sudcov, a to aj v rovine historického vývoja, a analyzuje vplyv tohto zloženia na 
nezávislosť a demokratickú legitimitu súdnictva. 
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1 ÚVOD 

Cieľom tohto príspevku je analyzovať vplyv zloženia výberových komisií pre výberové 
konania na obsadenie funkčného miesta sudcu, a to za obdobie od účinnosti zákona zákona č. 
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len 
„zákon o sudcoch a prísediacich“). Zameriava sa konkrétne na vplyv zloženia výberových komisií na 
to, aká je miera demokratickej legitimity sudcov ako vykonávateľov štátnej moci, a na druhej strane 
ako je to s ich nezávislosťou od iných zložiek štátnej moci. 

Zloženie výberových komisií možno vnímať ako jeden z najvýznamnejších faktorov 
legitimizácie a nezávislosti súdnictva. Za jeden z kardinálnych problémov pri kreovaní sudcov 
považujem vyvažovanie dvoch kľúčových záujmov pri kreovaní sudcov, ktorými sú práve 
demokratická legitimita a nezávislosť. Musím pripomenúť, že sudcovia sú súčasťou 
štátomocenského mechanizmu a vykonávajú funkcie štátu a štátna moc. Aj na nich sa preto 
nejakým spôsobom musí vztiahnuť čl. 2 ods. 1 ústavy – podľa tohto ustanovenia štátna moc 
pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo 
priamo. 

Vo všeobecnosti platí téza, že väčší vplyv „externých aktérov“ pri kreovaní sudcov (napr. 
minister spravodlivosti, Národná rada Slovenskej republiky) môže posilniť demokratickú legitimitu 
sudcov (pretože externí aktéri spravidla disponujú vyššou mierou demokratickej legitimity – 
napríklad Národná rada Slovenskej republiky je priamo volená, minister má tiež pomerne vysoký 
stupeň demokratickej legitimity, keďže sa opiera o dôveru NR SR a je menovaný prezidentom). 
Väčší vplyv externých aktérov na druhej strane zas môže oslabiť nezávislosť sudcov od iných 
zložiek štátnej moci. Rubom tej istej tézy je, že väčší vplyv aktérov z interna justície posilňuje 
nezávislosť súdnictva od iných zložiek moci, ale môže viesť k tomu, že justičný systém sa „uzatvára 
do seba“. 

Som si vedomý aj problémov a limitov pri posúdení vplyvu jednotlivých aktérov na kreovanie 
sudcov. Nie je dobre možné presne kvantifikovať vplyv jednotlivých aktérov na kreovanie sudov. 
Dôvody sú napríklad nasledovné: 

1. Problematické je už samotné posúdenie, ktorý aktér je „súdny“ (interný) a ktorý 
„mimosúdny“ (teda externý). Príkladom na problematickosť tohto posúdenie je napríklad postavenie 
predsedov súdov, ktorí sú na jednej strane sudcami, na druhej strane vykonávajú správu a riadenie 
súdov – a napokon – aj proces ustanovovania predsedov súdov je zložitý a zahŕňa ingerenciu 
rôznych druhov aktérov). Problematické pri posúdení toho, či ide o externého aktéra, či aktéra z 
justičného prostredia, je aj Súdna rada Slovenskej republiky, ktorá je sama osebe „zložený“ aktér 
(podľa čl. 141a ods. 1 Ústavy SR predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna 
rada Slovenskej republiky zo svojich členov; členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú deviati 
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sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky, traja členovia, ktorých volí a 
odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident 
Slovenskej republiky, traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky). 

2. Postup pri kreovaní sudcov je viackrokový, pomerne zložitý, a môj príspevok sa zameriava 
iba na jednu inštitucionálnu úroveň kreačného procesu (výberové komisie pre výber kandidátov na 
sudcov) – pre komplexné posúdenie by sa museli zohľadňovať aj fázy kreačného procesu 
nadväzujúce na výberové konanie (posudzovanie kandidátov Súdnou Radou SR, vymenovanie 
prezidentom SR) a ich inštitucionálne zabezpečenie. 

3. Pri posudzovaní miery vplyvu rôznych aktérov na kreovanie sudcov cez prizmu zloženia 
výberových komisií postupujem sčasti zjednodušujúco – všímam si, kto má rozhodujúci vplyv na 
ustanovenie člena komisie (aj tu by sa dalo polemizovať, vplyv ktorého aktéra je „rozhodujúci“). I tu 
však zákon v rôznych prípadoch a v rôznych zneniach pristupuje k problematike nuansovane 
(napríklad je rozdiel, či nejaký aktér člena výberovej komisie priamo ustanovuje, alebo iba kreuje 
databázu kandidátov, z ktorých potom vyberá konkrétneho člena iný aktér; v prípade riešenia 
založeného na databáze kandidátov je dôležité si všímať aj to, aký je pomer členov vyberaných 
z tejto databázy a minimálneho počtu kandidátov na členov v tejto databáze). Možno konštatovať, 
že v zákonnej úprave sa postupne presadzoval zdieľaný vplyv viacerých aktérov na ustanovenie 
členov komisie (napr. jeden aktér člena navrhuje, druhý vymenúva; možnosť toho, kto vymenúva, 
vyberať z databázy kandidátov). Možno povedať, že trend sa uberá k zloženému a viacfaktorovému 
vplyvu viacerých aktérov. 

4. Faktor, od ktorého som pri písaní príspevku abstrahoval, sú zákonom ustanovené 
požiadavky na členov výberovej komisie. 

5. Abstrahoval som aj od možnosti ustanovovania sudcov z kádrov justičných čakateľov, 
ktorý sa tiež v niektorých obdobiach v Slovenskej republiky uplatňoval. 

6. Na kreačný proces – vrátane samotných výberových konaní – má vplyv viacero ďalších 
faktorov, napríklad miera transparentnosti, zabezpečená napríklad aj formou online zverejňovania 
údajov o uchádzačoch, ktorí sa prihlásili do výberového konania, a následne aj možnosť verejnosti 
uplatňovať k uchádzačom pripomienky. 

Počas účinnosti zákona o sudcoch a prísediacich upravoval kreáciu a zloženie výberových 
komisií § 29 tohto zákona. V príspevku načrtnem postupný vývoj úpravy obsiahnutej v tomto 
ustanovení v rámci rôznych znení zákona. 

Z mojej strany ide sčasti o návrat k tejto téme, keďže touto problematikou som sa už 
zaoberal v roku 20111. Odvtedy však došlo k viacerým relevantným zmenám pozitívnoprávnej 
úpravy a pravdu povediac, k zmene došlo aj v mojom nazeraní na niektoré reálie. Udalosti 
posledných rokov sčasti oslabili moju dôveru v racionalitu rozhodnutí voličov v rámci demokratických 
procesov a teda aj zmenili môj pohľad na váhu hodnoty demokratickej legitimizácie. 

 
 

2 GENÉZA A ANALÝZA ZLOŽENIA A KREÁCIE VÝBEROVÝCH KOMISIÍ 

V nasledujúcom texte sa sústredím na vývoj právnej úpravy zloženia a kreovania výberových 
komisií pre výberové konania na obsadzovanie miest sudcov. Ako som už uviedol, počas účinnosti 
zákona o sudcoch a prísediacich upravoval kreáciu a zloženie výberových komisií § 29 tohto 
zákona. Jeho znenie sa vyvíjalo takto: 

Od účinnosti zákona o sudcoch a prísediacich do 15. 4. 2002: „Výberové konanie 
uskutočňuje výberová komisia zložená z predsedu výberovej komisie a zo štyroch členov. Členov 
výberovej komisie vymenúva predseda súdu na návrh príslušnej sudcovskej rady. Predsedu komisie 
volia členovia komisie spomedzi seba.“ 

Od 16. 4. 2002 do 31. 10. 2003: „Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia zložená z 
predsedu výberovej komisie a zo štyroch členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda 
súdu na návrh príslušnej sudcovskej rady vždy po vyhlásení výberového konania. Predsedu komisie 
volia členovia komisie spomedzi seba.“ 

Od 1. 11. 2003 do 31. 12. 2008: „Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia zložená z 
predsedu výberovej komisie a zo štyroch členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda 

                                                 
1 Pozri ŠKROBÁK, J.: Sudcovská samospráva verzus suverenita občanov. In: Cofola 2011. Brno : 
Masarykova univerzita, 2011, s. 1202-1218. ISBN 978-80-210-5582-7.  
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súdu vždy po vyhlásení výberového konania; predseda súdu vymenúva troch členov výberovej 
komisie na návrh príslušnej sudcovskej rady, jedného člena výberovej komisie na návrh súdnej rady 
a jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva. Predsedu komisie volia členovia komisie 
spomedzi seba.“ 

Zloženie výberových komisií v prvých rokoch účinnosti zákona a relatívny vplyv jednotlivých 
aktérov na ich kreovanie ilustrujú nasledovné grafy: 

 

 
Graf č. 1: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií do 31. 10. 2013 
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Graf č. 2: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 11. 2003 do 31. 12. 
2008 

 
Ako vidíme, v týchto obdobiach mali prevalentný vplyv na kreovanie sudcov interní aktéri 

z justičného prostredia, tento vplyv sa však v roku 2003 relatívne oslabil. 
Od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2011 bolo znenie relevantných ustanovení zákona o sudcoch 

a prísediacich nasledovné: „Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov 
výberovej komisie vymenúva predseda krajského súdu, v ktorého obvode je určené voľné miesto 
sudcu, vždy po vyhlásení výberového konania; jedného člena výberovej komisie vymenúva na 
návrh sudcovskej rady súdu, pre ktorý je určené voľné miesto sudcu, jedného na návrh príslušného 
kolégia predsedov sudcovských rád, jedného na návrh súdnej rady a jedného na návrh ministerstva. 
Piatym členom výberovej komisie je predseda súdu, pre ktorý je určené voľné miesto sudcu, alebo 
ním poverený sudca. Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie.“ 

Od 1. 5. 2011 do 31. 7. 2014 znel odsek 1 paragrafu 29 takto: „Výberové konanie podľa § 28 
ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu 
z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, 
aby jeden člen bol z kandidátov zvolených národnou radou, jeden člen z kandidátov zvolených 
súdnou radou a dvaja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej 
komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto 
obsadzuje.“ 
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Graf č. 3: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 1. 2009 do 30. 4. 
2011 

 

 
Graf č. 4: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 5. 2011 do 31. 7. 
2014 
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V prvom z uvedených období (od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2011) sa relatívny vplyv mimosúdnych 
a súdnych aktérov nezmenil, zmenilo sa však to, ako boli „rozdané karty“ medzi aktérmi z justičného 
prostredia (oslabenie sudcovskej rady súdu, posilnenie postavenia predsedu súdu). 

Diametrálnu zmenu však priniesla novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1. 5. 
2015. Prvý krát za účinnosti tohto zákona sa stalo, že aktéri z iných zložiek súdnej moci získali 
kľúčový vplyv na kreovanie troch pätín členov výberových komisií. Za zohľadnenia faktu, že jedného 
člena predseda súdu vymenúval z kandidátov zvolených Súdnou radou SR, nastala situácia, že 
„čisto justičný pôvod“ mal iba jeden z členov výberovej komisie. Obzvlášť závažným faktom bolo, že 
až dvaja členovia výberovej komisie boli vymenúvaní z kandidátov vymenovaných ministrom 
spravodlivosti. 

O ústavnej konformite druhej a tretej vety § 29 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich sa 
vyskytli zásadné pochybnosti. Došlo k napadnutiu týchto ustanovení zákona (spolu s viacerými 
ďalšími) tridsiatimi siedmimi poslancami NR SR na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Ten 
rozhodol nálezom PL. ÚS 102/2011-212 zo 7. mája 2014 okrem iného tak, že ustanovenia druhej a 
tretej vety § 29 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 ústavy. V dôsledku 
toho ustanovenie § 29 ods. 1 druhej a tretej vety zákona stratilo platnosť dňom 1.8.2014 podľa 
citovaného nálezu Ústavného súdu SR (publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 216/2014 Z. z.)2. 

Nasledovalo krátke obdobie (od 1. 8. do 30. 11. 2014), keď § 29 zákona o sudcoch 
a prísediacich zloženie a kreáciu výberovej komisie neupravoval vôbec. V tomto období paragraf 29 
ods. 1 znel takto: 

„Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia.“ 
Graficky možno teda zloženie a kreáciu výberových komisií v tomto období znázorniť len 

prázdnym grafom, zobrazeným na nasledujúcom obrázku (vplyv všetkých aktérov bol nulový): 

 

 
Graf č. 5: – Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 8. 2014 do 30. 11. 
2014 

 
Od 1. 12. 2014 do 30. 6. 2017 znel § 29 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich takto: 

                                                 
2 Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 102/2011-212 zo 7. mája 2014. 
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„Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov 
výberovej komisie vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie 
vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených 
národnou radou, dvaja členovia z kandidátov zvolených súdnou radou a jeden člen z kandidátov 
vymenovaných ministrom. Piateho člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu 
sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje.“ 

Od 1. 7. 2017 dodnes znie § 29 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich takto: 
„Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov 

výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania 
a) vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie tak, aby 

jeden člen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia boli 
vymenovaní z kandidátov navrhnutých ministrom; jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť 
predsedu súdu sudcovská rada a príslušné kolégium súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje,  

b) vymenuje predseda súdnej rady, ak ide o hromadné výberové konanie z databázy 
kandidátov na členov výberovej komisie, tak, aby dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov 
navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých ministrom; 
piateho člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdnej rady príslušné kolégium 
predsedov sudcovských rád.“ 

Graficky možno relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií v týchto 
obdobiach vyjadriť takto: 

 

 
Graf č. 6: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 12. 2014 do 30. 6. 
2017 
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Graf č. 7: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 7. 2017 (hromadné 
výberové konania) 
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Graf č. 8: Relatívny vplyv rôznych aktérov na zloženie výberových komisií od 1. 7. 2017 (ostatné 
výberové konania) 

 
Možno teda skonštatovať, že od 1. 12. 2014 došlo k oslabeniu vplyvu iných zložiek štátnej 

moci (než justičných) a k posilneniu vplyvu Súdnej rady SR. 
Od 1. 7. 2017 došlo – vo vzťahu k hromadným výberovým konaniam – k zmene v tom 

zmysle, že síce pomer síl v trojuholníku „aktéri z justičného prostredia – Súdna rada SR – externí 
aktéri“ zostal rovnaký, ako v období do 30. 6. 2017, ale posilnil sa vplyv ministra spravodlivosti a 
„hráčom prestala byť“ Národná rada Slovenskej republiky (odhliadnuc od jej podielu na kreovaní 
Súdnej rady SR a faktu, že minister spravodlivosti je jej politicky zodpovedný). 

 
 
3 ZÁVER 

Z môjho príspevku sa javí zrejmé, že zákon o sudcoch a prísediacich vyjadruje, pokiaľ ide o 
otázky zloženia a kreácie výberových komisií na obsadzovanie miest sudcov – dve desaťročia 
hľadania ekvilibria v týchto otázkach výberových komisií. Nastavenie sa opakovane menilo a do 
formovania úpravy zloženia a kreácie výberových komisií vstúpil svojim nálezom PL. ÚS 102/2011-
212 zo 7. mája 2014 aj Ústavný súd Slovenskej republiky. 

Podľa môjho názoru je vhodné, ak je vo výberových komisiách vyrovnane zastúpený prvok 
justičný a prvok iných zložiek moci. Keďže komisie ako typické kolegiátne orgány majú nepárny 
počet členov, nie je možné úplne paritné zastúpenie. Do zloženia výberových komisií však výrazne 
vstupuje aj Súdna rada Slovenskej republiky, ktorá je sama akýmsi „orgánom na pomedzí“ a s 
ohľadom na ústavnú úpravu jej zloženia je možné (aj keď nie isté), že sama bude reprezentovať 
vyrovnane justičný a nejustičný prvok. 

Tieto otázky však treba posudzovať v kontexte celkového nastavenia systému kreácie 
sudcov. V príspevku som iba zmienil, no výraznejšie analyticky nepremietol určité nuansy kreovania 
samotných výberových komisií, keď na jednej strane napríklad môže mať minister spravodlivosti 
oprávnenie nominovať pri hromadných výberových konaniach určitý počet kandidátov na členov 
výberovej komisie, no z tejto databázy vyberá predseda Súdnej rady SR (alebo historicky a v 
niektorých prípadoch aj v súčasnosti predseda súdu). 

Z hľadiska vyvažovania potreby legitimizácie a nezávislosti súdnictva v prvotnej fáze procesu 
kreácie sudcu sa mi javila najlepšia úprava účinná v rokoch 2014 – 2017. Preferujem vo 
všeobecnosti deľbu moci oproti jej koncentrácii a preto sa mi javilo vhodnejšie, ak nominovanie 
kandidátov do databázy bolo rozdelené medzi Národnú radu Slovenskej republiky, ktorá 
reprezentuje zákonodarnú moc, a ministra spravodlivosti, ktorý reprezentuje moc výkonnú. 
Momentálne je postavenie ministra výrazne posilnené. Z hľadiska celkového nastavenia systému 
kreovania si však myslím, že spôsob kreovania a zloženie výberových komisií je nastavený 
spôsobom umožňujúcim vyvážený vplyv súdnych aktérov, mimosúdnych aktérov a Súdnej rady SR 
v procese kreovania sudcov. 
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ZÁSADA PRÁVNEJ ISTOTY V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE 
A V PRÁVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Veronika Munková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The article deals with the principle of legal certainty in the European context. EU law and 

the same regulation is also in the conditions of the Slovak Republic, where it also calls for 
compliance with this principle as a fundamental principle of the rule of law. The author is using case 
law to explain how and when this principle is most commonly applied in the EU and Slovak law. In 
both EU and Slovak law, the principle of legal certainty is understood to be the predictability of law in 
general and is linked primarily to the principle of legitimate expectation. 
  
Abstrakt: Článok sa zaoberá zásadou právnej istoty v celoeurópskom kontexte. Právo EÚ 

a rovnako, tak je tomu aj v podmienkach SR apeluje na dodržiavanie tejto zásady ako základnej 
zásady právneho štátu. Autorka pomocou judikatúry vysvetľuje ako a kedy sa najčastejšie uplatňuje 
táto zásada v práve EÚ a SR. V práve EÚ aj v práve SR potom platí, že zásada právnej istoty je 
chápaná ako predvídateľnosť práva vo všeobecnosti a je prepojená predovšetkým so zásadou 
legitímneho očakávania. 
 
Key words: general principle, the principle of legal certainly, the principle of legitimate expectations, 

the case law of courts, the predictability of the decision 
 
Kľúčové slová: všeobecná zásada, zásada právnej istoty, zásada legitímnych očakávaní, 

judikatúra súdov, predvídateľnosť rozhodnutia 

 
 
1 ÚVOD 

Právne zásady si upevnili svoje miesto v príslušných právnych odvetviach, to len potvrdzuje 
univerzálnosť niektorých právnych zásad pre všetky právne odvetvia. Toto tvrdenie platí aj o zásade 
právnej istoty, kde sa dá hovoriť z môjho pohľadu o jej univerzálnej hodnote. Možno súhlasiť aj s 
tým, že význam zásad vo všeobecnosti môžeme veľmi stručne vystihnúť ako poznávací, 
interpretačný, aplikačný a normatívny.1 Zásady nájdeme buď priamo vyjadrené v právnej norme 
alebo „vyplývajú z jednotlivých konkrétnych ustanovení s tým, že ich zovšeobecnenie a obsah 
dotvára a vysvetľuje právna veda príslušného právneho odvetvia, prípadne administratíva a súdna 
prax.“2 

Tento článok si nekladie za cieľ venovať sa problematike diferencovania medzi princípom 
a zásadou. K tejto problematike som sa už vyjadrila, a rovnako ako vtedy aj dnes platí, že „niektorí 
autori princíp a zásadu stotožňujú, iní diferencujú, či už len teoreticky alebo na základe konkrétnych 
diferenciačných znakov, ďalší nepovažujú za potrebné sa otázkou diferenciácie zaoberať.“3 Ak 
beriem do úvahy väčšinu publikácii v slovenskom jazyku z európskeho práva, tak je na mieste 
dodať, že niektorí  autori si osvojili používanie pojmu „zásada“, a takto ho preložili z anglického 
„principle“.  

                                                 
1 Bližšie pozri MATHERN, V. In: IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. 2. dopl. vyd. Bratislava: 
Iura Edition, 2010. s.54 - 55. 
2 PRIEVOZNÍKOVÁ, K.: Uplatnenie zásad v colnom konaní po vstupe SR do Európskej únie. In: 
Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky. Zborník 
príspevkov, 2007, s.132. 
3 Bližšie rozpracované pozri VRABKOVÁ, V. In: VRABKO, M. a kol.: Teoretické problémy správneho 
súdnictva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s.137 a nasl. 
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 V súvislosti so zásadou právnej istoty ma okrem vnútroštátneho práva, zaujímalo aj právo 
Európskej únie a následne s tým súvisiaca judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len 
„ESĽP“) a Súdneho dvora Európskej únie ( ďalej len „SDEÚ“). Viedli ma k tomu viaceré dôvody. 
Jeden z dôvodov bol, že ma zaujímalo chápanie tejto zásady v celoeurópskom kontexte. Je 
identické ako v našom vnútroštátnom práve? Ďalším z dôvodov je čl. 3 ods.1 zákona č.160/2015 
Z.z. Civilný sporový poriadok  (ďalej len „CSP“) kde sa uvádza, že „každé ustanovenie CSP je 
potrebné vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na 
ktorých spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú 
prednosť pred zákonom, judikatúrou ESĽP a SDEÚ, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú 
nimi chránené.“ A v neposlednom rade ma k tomu viedol dôvod, že SDEÚ pri formovaní 
všeobecných zásad v rámci svojej rozhodovacej činnosti, si „zásadu právnej istoty osvojil 
z vnútroštátnych právnych predpisov“.4 

 
2 ZÁSADA PRÁVNEJ ISTOTY VO VŠEOBECNOSTI 

Veľmi často zaznievajú názory, že zásada právnej istoty je imanentná súčasť právneho štátu. 
Treba tiež uviesť, že veľa subjektov v súkromnom, a rovnako tak vo verejnom práve sa na použitie 
tejto zásady odvoláva, niekedy sa zdá, že bez ohľadu na jej konkrétny význam. Preto si dovolím 
trochu objasniť význam  tejto zásady jednak v kontexte práva EÚ ako aj práva SR.  

 
3  ZÁSADA PRÁVNEJ ISTOTY V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE 

Postavenie a povaha právnych zásad v práve EÚ je predmetom rozsiahlejších diskusií. 
Niektorí sa prikláňajú k tvrdeniu, že za všeobecné zásady práva EÚ možno považovať zásady, ktoré 
sú uvedené v zakladajúcich zmluvách alebo naopak sú to tie zásady, ktoré vytvoril počas svojej 
činnosti SDEÚ.5 

Skôr som sa však stretla s názorom, že „prvotné zakladajúce zmluvy neobsahovali 
všeobecné zásady európskeho práva, na základe a v medziach ktorých malo Spoločenstvo konať, 
preto bol Súdny dvor nútený vypracovať svojou judikatúrou okruh všeobecných zásad, ktoré musia 
orgány Spoločenstva rešpektovať“.6 „Obsah dlhodobo používaných zásad sa často včleňuje do 
primárneho práva, či do dokumentov sui generis“,7 čím sa tieto pravidlá stávajú súčasťou týchto 
prameňov komunitárneho práva. 

Medzi základne pramene európskeho práva sa zaraďujú okrem iných aj Charta základných 
práv Európskej únie, súdne rozhodnutia a všeobecné právne zásady.8 Pričom niektorí autori 
poukazujú na Chartu základných práv EÚ za tým účelom, že obsahuje úpravu zásady právnej istoty. 
Vzhľadom na to ako je Charta koncipovaná, možno povedať, „že obsahuje nielen práva, ktoré sú 
vynútiteľné na súde, ale aj princípy/zásady, ktoré iba deklarujú ciele, ktoré má európsky 
zákonodarca dodržiavať a ktorých sa možno dovolávať, len ak už boli premietnuté v legislatíve“.9 
Charta však nekonkretizuje túto konkrétnu zásadu.10 

Možno tak povedať, že vďaka judikatúre Súdneho dvora EÚ sa determinovali minimálne tieto 
základné zásady:11 

 zásada subsidiarity a proporcionality (článok 5 ZEÚ) 

 zásada právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní 

                                                 
4 KARAS, V., KRÁLIK, V.: Práva Európskej únie. Praha: C.H.Beck, 2012. s.161. 
5 TOKÁR, A. In: Európske právo na Slovensku. ČORBA, J. (ed.). Bratislava: Nadácia Kalligram, 
2003. s.174. 
6 KARAS, V., KRÁLIK, V.: Práva Európskej únie. Praha: C.H.Beck, 2012. s.159. 
7 KLUČKA, J., MAZÁK, J. a kol.: Základy európskeho práva. Bratislava: Iura Edition, 2004. s.264. 
8 Bližšie pozri In: KALESNÁ, K. a kol.: Európske právo. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. s.138. 
9 KALESNÁ, K. a kol.: Európske právo. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2012. s.147. 
10 Naproti tomu napríklad dokument Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 
o dobrej verejnej správe má medzi princípy hmotnoprávneho charakteru zaradený aj princíp právnej 
istoty. 
11 Nerešpektovanie týchto zásad môže SDEÚ sankcionovať neplatnosťou právneho aktu v zmysle 
článku 263 ZFEÚ. 
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 zásada zákazu diskriminácie 

 zásada transparentnosti 
„K používaniu všeobecných právnych zásad pri aplikácii európskeho práva dochádza najmä 

prostredníctvom judikatúry Európskeho súdneho dvora v rámci jeho právomoci zabezpečovať 
dodržiavanie práva pri výklade a aplikácii podľa čl. 220 Zmluvy o založení ES.“12 

Pri výkone svojich právomocí členské štáty musia dodržiavať všeobecné právne zásady, 
ktoré sú súčasťou právneho poriadku Únie, medzi ktoré patria najmä zásady právnej istoty a zásada 
ochrany legitímnych očakávaní. Preto ich inštitúcie Spoločenstva aj členské štáty musia dodržiavať 
pri výkone právomocí, ktoré sú im zverené smernicami Spoločenstva. Nezabúdajme na to, že 
samotná smernica ukladá povinnosti štátom nie jednotlivcom.  

Zásada právnej istoty je jednou zo všeobecných zásad práva EÚ. Zásadu právnej istoty 
možno považovať za zásadu, ktorú nájdeme v judikatúre SDEÚ, a rovnako tak aj v judikatúre 
ESĽP.13 Najmä SDEÚ prikladá tejto zásade značnú dôležitosť a odkazuje na ňu v stovkách svojich 
rozhodnutiach. V nadväznosti na preštudovanú judikatúru SDEÚ možno konštatovať, že veľa 
prípadov sa týka práve dani z pridanej hodnoty (DPH), napr. oslobodenie od nej, prípadne jej 
odpočet, ale aj iné. 

 „Zásada právnej istoty, ktorá súvisí so zásadou ochrany legitímnych očakávaní, vyžaduje 
jednak, aby právne pravidlá boli jasné a presné, a jednak, aby ich uplatnenie bolo pre osoby 
podliehajúce súdnej právomoci predvídateľné“.14 Majú sa teda chrániť legitímne očakávania 
účastníkov právnych vzťahov a možno tak konštatovať, že chápanie tejto zásady nie je odlišné od 
nášho vnútroštátneho práva. V zmysle judikatúry SDEÚ možno vidieť, že zásada právnej istoty je 
predovšetkým bezprostredne dávaná do súvisu so zásadou ochrany legitímnych očakávaní, ale aj 
s inými zásadami ako sú predovšetkým zásada efektivity, zásada efektívnej právnej ochrany 
(zahŕňajúca prístup k súdu), zákaz retroaktivity.15 Je viac ako vhodný takýto prístup, keďže sa ním 
vytvára harmónia medzi jednotlivými piliermi právneho štátu, v ktorom si viaceré princípy 
neodporujú, ale naopak vzájomne sa dopĺňajú.16 

Tiež SDEÚ v nadväznosti na zásadu efektivity viackrát rozhodol, „že každý prípad, v ktorom 
sa vynára otázka, či vnútroštátne procesné ustanovenie znemožňuje alebo nadmerne sťažuje 
uplatňovanie práva Únie, sa musí skúmať s prihliadnutím na postavenie tohto ustanovenia v celom 
konaní, priebeh konania a jeho osobitosti na rôznych stupňoch vnútroštátnych súdov. Z tohto 
hľadiska treba v prípade potreby vziať do úvahy zásady, ktoré sú základom vnútroštátneho súdneho 
systému, akými sú ochrana práva na obranu, zásada právnej istoty a riadneho priebehu konania“.17  

SDEÚ tiež upozorňuje vo svojich rozhodnutiach práve na zásadu právnej istoty ako na jeden 
z možných limitov eurokonformného výkladu.18 Možno sa stotožniť s názorom Feketeho, I., že práve 
„obmedzenie uplatnenia priameho účinku smerníc voči jednotlivcom bolo významnou m ierou 

                                                 
12 KLUČKA, J., MAZÁK, J. a kol.: Základy európskeho práva. Bratislava: Iura Edition, 2004. s.264. 
13 Pre úplnosť treba povedať, že vzťah medzi SDEÚ a ESĽP je načrtnutý vo viacerých 
rozhodnutiach. A niekedy sa stáva, že vo výklade niektorých pojmov majú názor diametrálne 
odlišný, čo nie je netypické ani v podmienkach SR. Mám na mysli prípady, keď Ústavný súd 
Slovenskej republiky zaujme odlišný názor od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 
14 Pozri napríklad Rozsudok SD ES z 9. októbra 2014, Traum EOOD/Direktor na Direkcija, C-492/13 
alebo taktiež Rozsudok SD ES z 10. septembra 2009, Plantanol GmbH &Co.KG/Hauptzollamt 
Darmstadt., C-201/08. 
15 „Retroaktivita právnych predpisov je prípustná len výnimočne, za existencie závažných dôvodov, 
riadneho odôvodnenia a zabezpečenia ochrany legitímnych očakávaní. Súčasťou tejto zásady by 
mal byť aj zákaz retroaktivity aktov Únie, nie však bezvýhradne. Napríklad jej použitie by 
prichádzalo do úvahy ak si to vyžaduje ustanovený cieľ a legitímne očakávania dotknutých osôb 
budú chránené.“ Takáto výnimka bola pripustená napríklad v prípade Rackev. Hauptzollamt Mainz, 
ECR 69., C-98/78. 
16 OPETT, L.: Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. In: Právny obzor, rok 2008, č. 4, 
s. 320. 
17 Rozsudok SD ES z 5. decembra 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y 
León /Anuntis, C-413/12. 
18 Pozri napríklad rozsudky SDEU z 15. apríla 2008, Adeneler a i.,C212/04, bod 110 alebo 
Angelidaki a i.,C378/07, bod 199. 
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motivované práve princípom právnej istoty. Bolo by preto absurdné, aby sa tieto obmedzenia 
obchádzali prostredníctvom nepriameho účinku smernice“.19 Netreba zabúdať aj na tzv. 
eurokonformný výklad, t.j. výklad vnútroštátnej normy v súlade s európskym právom, čo robia vo 
väčšej miere slovenské súdy.  SDEÚ určil „že zásada konformného výkladu nemôže slúžiť  ako 
základ pre výklad vnútroštátneho práva contra legem, pričom je tiež obmedzený všeobecnými 
právnymi zásadami, akými sú predovšetkým zásada právnej istoty a zákaz retroaktivity“.20 Z toho 
jednoznačne možno vyvodiť, že „povinnosť konformného výkladu sa týka všetkých ustanovení 
vnútroštátneho práva, ale nie neobmedzene, je obmedzená všeobecnými právnymi zásadami, a to 
najmä zásadou právnej istoty a zásadou zákazu retroaktivity a nemôže slúžiť ako základ pre výklad 
práva contra legem“.21  

Niektorí autori22 poukazujú okrem judikatúry SDEÚ aj na judikatúru ESĽP, kde  právo na 
spravodlivý proces garantujú zásady ako zásada rovnosti účastníkov konania a rovnosti zbraní, 
kontradiktórnosti súdneho konania, zásada právnej istoty, právoplatného rozhodnutia veci (res 
iudicata). Zároveň treba dodať, že ESĽP vo viacerých rozhodnutiach23 tvrdí, že dovolanie 
generálneho prokurátora v občianskom súdnom konaní je v rozpore s právom na spravodlivý proces 
podľa článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len DOĽPZS). 
DOĽPZS v čl. 6 upravuje právo na spravodlivé súdne konanie. U nás je možné podať dovolanie 
generálnym prokurátorom v zmysle IV. hlavy, § 458 a nasl. zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový 
poriadok. Podľa ESĽP podaním dovolania generálnym prokurátorom dochádza k zásahu do právnej 
istoty a rovnosti zbraní a zásady res iudicata. ESĽP zaujal názor, že nie je daný dôvod na 
odchýlenie sa od zásady res iudicata a rozhodnutia by už nemali byť opätovne spochybnené.  

 
4 ZÁSADA PRÁVNEJ ISTOTY V PRÁVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Možno povedať, že už existuje tzv. legálna definícia zásady právnej istoty, keď v čl. 2 ods.2 
zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok nachádzame zadefinovanie právnej istoty. Pričom 
„právna istota je stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v 
súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej 
rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude 
rozhodnutý spravodlivo“. 

Uplatnenie zásady právnej istoty v praxi možno podporiť jednak judikatúrou Ústavného súdu 
SR (ďalej len „ÚS SR“) tiež aj rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR (ďalej len „NS SR“). Ja tieto dve 
navzájom prepojené nádoby nemôžem  a ani nechcem od seba oddeliť. 

ÚS SR viaže k zásade právnej istoty predovšetkým konzistenciu súdnych rozhodnutí 
v skutkovo a právne rovnakých veciach, čiže možno hovoriť aj o tzv. predvídateľnosti práva.24 To 
znamená, že  princíp predvídateľnosti súdneho rozhodnutia je úzko spätý so zásadou právnej istoty. 

„Podľa názoru ústavného súdu, ak súd rieši právnu otázku ( tú istú alebo analogickú), ktorá 
už bola právoplatne vyriešená podstatne odlišným spôsobom bez toho, aby sa argumentačne 
vyrovnal so skoršími súdnymi rozhodnutiami, nekoná v súlade s princípom právnej istoty v zmysle 
čl. 1 ods.1 Ústavy a môže tým porušiť aj právo strany sporu (účastníka súdneho konania) na súdnu 
ochranu podľa čl. 46 ods.1 Ústavy.“25 V tomto duchu možno legitímne očakávať, že porušenie 
zásady právnej istoty na seba viaže porušenie ďalších subjektívnych práv účastníka konania. 

 Napríklad v konkrétnom rozhodnutí ÚS SR26 sa konštatuje, že v danom prípade prišlo 
„k porušeniu princípu predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, a tým k porušeniu zásady právnej 

                                                 
19 FEKETE, I. : Právne rámce eurokonformného výkladu vo svetle niektorých rozhodnutí ústavného 
súdu SR a najvyššieho súdu SR. In: Súkromné právo, rok 2018, č.4, s. 146. 
20 Rozsudok SDEÚ, Pupino, C-105/03, body 44 a 47. 
21 FEKETE, I. : Právne rámce eurokonformného výkladu vo svetle niektorých rozhodnutí ústavného 
súdu SR a najvyššieho súdu SR. In: Súkromné právo, rok 2018, č.4, s. 146. 
22 KUCBEL, D.: Pokračovanie “mimoriadneho“ dovolania v CSP z pohľadu judikatúry ESĽP. In: 
Bulletin slovenskej advokácie, rok 2015, č.10, s. 28. 
23 Napríklad rozsudok z 9. júna 2015, DRAFT-OVA a.s./SR č.72493/10 alebo PSMA, spol.s.r.o. /SR 
č.42533/11. 
24 Napríklad  Nález ÚS SR, sp. zn. PL.ÚS 36/1995, z 3. apríla 1996. 
25 Nález ÚS SR, sp. zn. III. ÚS 192/06, z 3.novembra 2006. 
26 Rozhodnutie ÚS SR, sp. zn. IV. ÚS 14/07-25, z 17. mája 2007. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

84 

istoty. NS SR rozhodol odlišným spôsobom ako prv v prípade skutkovo i právne obdobných veciach 
bez toho, aby v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol argumenty. Argumentácia NS SR musí byť 
pri tom spoľahlivým vodidlom pre obdobné situácie aj v budúcnosti“.  

Aj NS SR vo svojej rozhodovacej činnosti neustále poukazuje na nutnosť dodržiavať zásadu 
právnej istoty, obsiahnutú predovšetkým v čl.1 ods.1 prvej vety Ústavy SR. „t.j. že v obdobných 
veciach je možné sa od predchádzajúceho rozhodnutia NS SR meritórne odchýliť, iba ak sa 
podstatne zmenili skutkové okolnosti a právny základ pre vyhlásenie súdneho rozhodnutia. Navyše, 
s princípom právnej istoty je tesne spojená kontinuita právnych názorov súdov na riešenie 
obdobných vecí“.27 

Pri porovnávaní rozhodnutí NS SR dospejeme k záveru, že nastala aj situácia, keď NS SR 
inak rozhodol v skutkovo podobných prípadoch. Preto si treba uvedomiť, že jedna vec je porušenie 
zásady právnej istoty a vec druhá, že práve rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, kde je možnosť 
uviesť argumenty, ktoré viedli práve v konkrétnom prípade ku konkrétnej odchylnosti v rozhodovaní. 
Samotný súd potom posudzuje, či ide o podobný prípad, resp. či má podobnú skutkovú podstatu 
a ako sa s týmto faktom následne vysporiadať.  Ani názory sudcov v senáte nemusia byť vždy 
totožné. Niektorí zo sudcov môžu svoje odlišné názory argumentačne podoprieť o znenie čl.144 
Ústavy SR, kde sa uvádza: „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú 
viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom“. 
A teda nie názormi iných sudcov a ani judikatúrou. 

Treba však dodať, že rešpektovanie zásady právnej istoty a s tým úzko prepojená  
predvídateľnosť, je na mieste aj v súvislosti s normotvornou aktivitou štátu, resp. aplikovaním týchto 
právnych predpisov v praxi. „Rešpektovanie princípu právnej istoty musí byť prítomné v každom 
rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti normotvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva, 
keďže práve na ňom sa zakladá dôvera občanov, ako aj iných fyzických osôb a právnických osôb 
k orgánom verejnej moci.“28 V zmysle judikatúry ÚS SR možno konštatovať, že „ústavnému princípu 
právnej istoty ako aj ústavným zásadám rovnosti občanov v právach a zákazu diskriminácie pri 
uplatňovaní týchto zásad zodpovedá rovnaký princíp objektivity v prístupe rôznych orgánov (vrátane 
orgánov územnej samosprávy) pri rozhodovaní o ich uplatňovaní a ochrane“.29  Zásadu právnej 
istoty majú teda dodržiavať nielen súdy, ale aj orgány verejnej správy. Keďže je legitímne očakávať 
zo strany občana SR, že orgány verejnej správy a taktiež súdy budú postupovať v rovnakých 
prípadoch rovnako. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že právna istota vychádza z predvídateľnosti 
rozhodnutí orgánov verejnej správy voči fyzickým a rovnako tak voči právnickým osobám.  

Čo sa týka tej normotvornej aktivity štátu tu treba uviesť, že veľakrát sa odvolávajú na túto 
zásadu aj samotní legislatívci pri tvorbe zákonov. Túto skutočnosť možno vidieť v dôvodových 
správach k zákonom. Dôvodové správy30 sa veľmi často odvolávajú práve na zásadu právnej istoty, 
napríklad pri terminologickej jednotnosti právneho predpisu. Majú tým na mysli, že právny inštitút by 
mal byť pomenovaný rovnakým pojmom v každom zákone. Taktiež sa tu nadväzuje na „zásadu 
právnej istoty v zmysle, že adresát musí s istotou očakávať, že rovnaké pojmy uvedené na 
viacerých miestach právnej normy budú mať i rovnaký obsah“.31 

 
5 ZÁVER 

Potom ako jednotlivé národné aj európske súdy identifikovali vo svojich rozhodnutiach 
zásadu, resp. princíp právnej istoty, niet už viac pochýb, že táto zásada by mala byť súčasťou 
právneho poriadku každého štátu EÚ. V práve EÚ je táto zásada prioritne chápaná najmä vo 
všeobecnej rovine, kde je kladená požiadavka na vnútroštátne právne poriadky, aby boli jasné 
a presné a ich uplatnenie bolo pre osoby podliehajúce súdnej právomoci predvídateľné. V práve SR 
možno hovoriť o akejsi konkrétnosti, keď ÚS SR A NS SR kladú dôraz predovšetkým na samotné 
rozhodovanie súdov. Zjednodušene povedané, je potrebné rozhodovať v analogických prípadoch 

                                                 
27 ZEMKOVÁ, J.: Je výzva na vrátenie eurofondov spôsobilým predmetom konania pred správnym 
súdom?  In: Verejné obstarávanie. Právo a prax., rok 2018, č. 4,s. 21. 
28 Uznesenie ÚS SR, sp. zn. IV. ÚS 92/09, z 19. marca 2009. 
29 Nález ÚS SR, sp. zn. II.ÚS 9/00, z 27. apríla 2000. 
30 Napríklad Dôvodová správa k zákonu č. 400/2015 Z. z., o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky. 
31 Nález ÚS SR, sp. zn. ÚS 161/09, z 15. decembra 2009. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601#ustavnyclanok-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601#ustavnyclanok-7.odsek-5


_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

85 

rovnako, čo však nie je nikde v zákone espressis verbis vyjadrené. Odlišná rozhodovacia činnosť 
NS SR a ÚS SR o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju 
nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je ústavne neudržateľná. Už sa môžeme stretávať 
s názormi, že ide o akúsi záväznosť judikatúrou aj zo strany samotných súdov.32Pričom je na mieste 
v takomto kontexte očakávať, že súd sa okrem iných potrebných štádií pri vydávaní rozhodnutí musí 
vysporiadať s judikatúrou. Tu sa však znova dostávame ku klasickej polemike ohľadom záväznosti 
judikatúry a tiež jej postavenia ako prameňa práva v práve SR a v práve EÚ. 

Aj v práve EÚ aj v práve SR potom platí, že zásada právnej istoty je chápaná ako 
predvídateľnosť práva vo všeobecnosti a je prepojená predovšetkým so zásadou legitímneho 
očakávania. A tiež platí zákaz retroaktivity, samozrejme okrem už vyššie zmienených výnimiek. 
Možno aj súhlasiť s tvrdením, že „princíp  naplnenia legitímneho (oprávneného) očakávania je 
vyjadrením všeobecnej požiadavky právnej istoty“.33   

Tiež treba povedať, že aj právo EÚ a rovnako, tak je tomu aj v podmienkach SR apeluje na 
dodržiavanie tejto zásady ako základnej zásady právneho štátu. 

 
Použitá literatúra: 

ČIPKÁR, J.: Právne princípy ako súčasť právnej kultúry. In: Právny obzor, rok 2003, č. 4, s.413-422. 
ČORBA, J. (ed.).: Európske právo na Slovensku. Bratislava: Nadácia Kalligram, 2003. 568 s. 
FEKETE, I.: Právne rámce eurokonformného výkladu vo svetle niektorých rozhodnutí ústavného 
súdu SR a najvyššieho súdu SR. In: Súkromné právo, rok 2018, č. 4. 
GRABAN, A.: Zápis inžinierskych stavieb a práv k nim do katastra nehnuteľností. In: Bulletin 
slovenskej advokácie, rok 2011, č. 12, s. 8-14. 
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. 2. dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. s.54 -55. 
JÚDA, V.: Princíp právnej istoty verzus retroaktivita v práve. In: Právny obzor, rok 2003, č. 4, s. 403-
407. 
KALESNÁ, K. a kol.: Európske právo. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2012. 246 s. 
KARAS, V., KRÁLIK, V.: Práva Európskej únie. Praha: C.H.Beck, 2012. 556 s. 
KLUČKA, J., MAZÁK, J. a kol.: Základy európskeho práva. Bratislava: Iura Edition, 2004. 536 s. 
KUCBEL, D.: Pokračovanie “mimoriadneho“ dovolania v CSP z pohľadu judikatúry ESĽP. In: 
Bulletin slovenskej advokácie, rok 2015, č.10,s. 28-36. 
MUIR, E.: EU EQUALITY LAW: THE FIRST FUNDAMENTAL RIGHTS POLICY OF THE EU, 
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2018. 256 S. 
OPETT, L.: Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. In: Právny obzor, rok 2008, č. 4, s. 
317-326. 
PRIEVOZNÍKOVÁ, K.: Uplatnenie zásad v colnom konaní po vstupe SR do Európskej únie. In: 
Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky. Zborník 
príspevkov, 2007, s.132. 
VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť.1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 
2013. 304 s. 
VRABKO, M. a kol.: Teoretické problémy správneho súdnictva. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2013. 356 s. 
ZEMKOVÁ, J.: Je výzva na vrátenie eurofondov spôsobilým predmetom konania pred správnym 
súdom? In: Verejné obstarávanie. Právo a prax., rok 2018, č. 4. 

 
Právne predpisy: 

Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb 
Zákon č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok 

 

 

                                                 
32 OPETT, L.: Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. In: Právny obzor, rok 2008, č. 4, 
s. 321. 
33 GRABAN, A.: Zápis inžinierskych stavieb a práv k nim do katastra nehnuteľností. In: Bulletin 
slovenskej advokácie, rok 2011, č. 12, s. 8. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

86 

Judikatúra: 

Rozsudok SD ES z 9. októbra 2014, Traum EOOD/Direktor na Direkcija, C-492/13 
Rozsudok SD ES z 10. septembra 2009, Plantanol GmbH &Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt., C-
201/08 
Rozsudok SD ES z 5. decembra 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y 
León /Anuntis, C-413/12 
Rozsudok SDEU z 15. apríla 2008, Adeneler a i.,C212/04, bod 110 alebo Angelidaki a i.,C378/07, 
bod 199. 
Rozsudok SD ES z 19. apríla 2016, Dansk Industri (DI) proti dedičom po Karstenovi  Eigilovi 
Rasmussenovi, C-441/14 
Rozhodnutie ÚS SR, sp. zn. IV. ÚS 14/07-25, z 17. mája 2007 
Nález ÚS SR, sp. zn. PL.ÚS 36/95, z 3.apríla 1996 
Nález ÚS SR, sp. zn. III. ÚS 192/06, z 3.novembra 2006 
Nález ÚS SR, sp. zn. ÚS 161/09, z 15. decembra 2009 
Nález ÚS SR, sp. zn. II.ÚS 9/00, z 27. apríla 2000 
Uznesenie ÚS SR, sp. zn. IV. ÚS 92/09, z 19. marca 2009 
 
Kontaktné údaje: 

JUDr. Veronika Munková, PhD. 
veronika.munkova@flaw.uniba.sk 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Právnická fakulta 
Ústav európskeho práva 
Šafárikovo nám. č. 6 
810 00 Bratislava 
Slovenská republika 
 

mailto:veronika.munkova@flaw.uniba.sk


_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

87 

K HISTORII SPRÁVY SOUDU 

Monika Horáková 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 
 

 
Abstract:  

The paper focuses on the issue of the history of the administration of the courts. It deals mainly with 
the bodies of the judiciary administration and their competencies as they were determined  in the 
historical and actual legal regulations. 
 
Abstrakt: 

Příspěvek je zaměřen na problematiku historie správy soudů, zabývá se především orgány justiční 
správy a jejich pravomocí a působností tak, jak byly zakotveny v jednotlivých právních předpisech. 
 
Key words: 

History of judicial administration, judicial administration, supervision and control of court 
administration 
 
Kľúčové slová:  

Historie justiční správy, justiční správa, dozor a dohled nad výkonem správy soudů 
 
 
 
1. ÚVOD 

Tématem mého příspěvku je problematika správy soudnictví z hlediska historického pohledu. 
Obecný institut správy soudnictví je poměrně problematický a přímo souvisí s abstraktním principem 
dělby moci. Moc výkonná, jejíž součástí správa soudnictví bezesporu je, tak zasahuje do výkonu 
moci soudní. Správní činnosti jsou vykonávány vůči soudním orgánům, tedy soudům, kterým je 
garantována nezávislost jak institucionální, tak personální.1 Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na 
stručné připomenutí rámcové úpravy správy a především státní správy soudnictví dle jednotlivých, 
časově navazujících právních úprav s tím, že aktuální právní úpravě se již nebudu věnovat.2 
 

 
2. RÁMCOVÝ PŘEHLED PRÁVNÍ ÚPRAVY 

 z. č. 217/1896 Ř.z., zákon o soudní organizaci, ve znění pozdějších změn a doplnění 
 z. č. 144/1867 Ř.z. o moci soudcovské, ve znění pozdějších změn a doplnění 
 z. č. 66/1952 Sb. o organizaci soudů, ve znění pozdějších změn a doplnění 
 z. č. 62/1961 Sb. o organizaci soudů, ve znění pozdějších změn a doplnění 
 z. č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších změn a 

doplnění 
 z. č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších změn a doplnění 
 z. č. 436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících a o státní 

správě soudů ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění 
 z. č. 6/2002 Sb.: zákon o soudech a soudcích, v platném znění 

                                                 
1 Více k problematice ochrany nezávislosti výkonu soudnictví a výkonu správy soudů např. 

PITHART, P. Správa soudnictví v ústavním kontextu. In Hledání optimálního modelu správy 
soudnictví pro Českou republiku. Kancelář Senátu. Leonardo spol. s.r.o., Praha, 2008. s. 7. Zamýšlí 
se nad rozdílným chápáním nezávislosti jako jednoho z atributů soudní moci. Zvažuje nezbytnou 
míru nezávislosti a funkčnosti moci soudní, která je v české republice závislá především na moci 
zákonodárné, ale i na moci výkonné, třeba prostřednictvím ovlivňování personální agendy soudů. 
2 tématem státní správy soudů jsem se rovněž zabývala v rámci příspěvku na konferenci 

Olomoucké právnické dny 2009 a aktuální, doplněný text tohoto příspěvku z něj vychází 
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1 Z.Č. 217/1896 Ř.Z.: ZÁKON O SOUDNÍ ORGANIZACI, JÍMŽ SE VYDÁVAJÍ PŘEDPISY O 

OBSAZOVÁNÍ, VNITŘNÍM ZAŘÍZENÍ A JEDNACÍM ŘÁDU SOUDŮ 

Tento zákon byl přijat jako „reakce“ na Prosincovou ústavu a stanovil, že nejvyšším orgánem 
správy soudů bylo Ministerstvo spravedlnosti. Předsedové soudů (příslušní vedoucí) a představitelé 
státních zastupitelstev byli při výkonu správy soudů podřízení Ministerstvu spravedlnosti, respektive 
ministru práv, který disponoval tzv. právem dohlédacím. Podle § 73 šlo o „oprávnění dozírati k tomu, 
zdali práce řádně se konají, přidržovati soudy a státní zastupitelstva k tomu, aby své povinnosti 
plnily a odstranily vady shledané neb učiniti o tom oznámení u nadřízeného soudu, který jest 
povolán naříditi opatření potřebná.“ 3 Tuto svou činnost vykonávali jako orgány Ministerstva 

spravedlnosti. Byla rovněž zřízena oddělení soudu zaměřená na přímý výkon správy soudů, a to 
soudní prezídia.4 

 
2 OBDOBÍ 1. REPUBLIKY A OBDOBÍ LET 1945 - 1948 

 V hlavě páté Ústavy z roku 1920 byly zakotveny principy existence a fungování soudnictví 
v Československé republice, princip dělby moci byl zachován a soudnictví bylo odděleno od moci 
výkonné.5 V roce 1918 bylo zřízeno Ministerstvo spravedlnosti. Ministr spravedlnosti vykonával 
přímý služební dohled nad zemskými soudy, vrchními státními zastupitelstvími a Generální 
prokuraturou. Ministr spravedlnosti a předsedové zemských soudů, vrchní státní zástupci a 
Generální prokurátor vykonávali všeobecný vrchní dohled nad výkonem spravedlnosti soudy a 
státními zastupitelstvími. Ministr spravedlnosti vykonával dále vrchní dohled nad činností rozhodčích 
soudů a dále vykonával přímý dohled nad vrchními rozhodčími soudy.6 Z dobových článků lze 
dovodit, že soudci vnímali justiční správu vykonávanou ministrem spravedlnosti poměrně negativně. 
Kritizovali nezastřené politické ovlivňování výkonu justice zaměřené na pokusy o odvolávání 
předsedů soudů a špatné materiální podmínky.7 Období 1945-1948 můžeme stručně 
charakterizovat přímou návazností na předválečnou právní úpravu, přičemž je nutné připomenout 
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 1/1945 8, kterým byla, i po roce 1945, potvrzena existence 
Ministerstva spravedlnosti. K významným změnám došlo zejména po roce 1948. Byly to zásadní 

                                                 
3 KUHN, Z. Historický a komparativní kontext domácí diskuse o postavení soudní moci. In Hledání 

optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Kancelář Senátu. Leonardo spol. s.r.o., 
Praha, 2008. s. 46. 
4 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 
EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 522. 
5 Více k obecné organizaci soudnictví, druhům a některým řízením před soudy ADAMOVÁ, K., 
RIEGROVÁ, B., SKŘEJPKOVÁ, P., SOUKUP, L., ŠOUŠA, J. Dějiny českého soudnictví od počátků 
české státnosti do roku 1938.  LEXISNEXIS CZ s.r.o. 2005, s.107-125. 
6 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 
EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 522, srovnej WINTEROVÁ, A. Nezávislost soudní moci 
a správa soudnictví. In Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. 
Kancelář Senátu. Leonardo spol. s.r.o., Praha, 2008. s. 94, kde cituje heslo „Justiční správa“ ze 
Slovníku veřejného práva (Brno 1932): „Podstatou svou jest justiční správa správou soudního 
oboru, není soudnictvím. Po této stránce neplatí pro soudnictví neodvislost soudcovská, nýbrž 
úřední poměr podřízenosti, představeného a podřízeného.“ 
7 Viz šéfredaktor Soudcovských listů Karel Krcha: „ Jen tehdy budou soudcové skutečně a 

doopravdy úplně neodvislí, když budou míti jistotu, že o jejich životních a služebních otázkách 
nebude rozhodovati nekontrolovatelně justiční správa, nýbrž když jejich úprava díti se bude 
způsobem redukujícím co nejvíce možností stranického a nevěcného rozhodování o nich.“ In: 
KUHN, Z. Historický a komparativní kontext domácí diskuse o postavení soudní moci. In Hledání 
optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Kancelář Senátu. Leonardo spol. s.r.o., 
Praha, 2008. s. 49. 
8 1/1945 Ústavní dekret prezidenta republiky o organizaci vlády a ministerstev v době přechodné 
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změny v organizaci soudní soustavy, především byly zrušeny zemské soudy, a to na základě přijetí 
zákona o zlidovění soudnictví.9 

 
3 Z.Č. 66/1952 SB., O ORGANISACI SOUDŮ 

Podle § 38 tohoto zákona bylo úkolem soudní správy pečovat o „vše, čeho je soudům třeba 
k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce osobní, organizační, finanční, hospodářské, 
plánovací a po stránce školení. Ministr spravedlnosti nebo jím zmocněné orgány dohlížejí, jak soudy 
plní své úkoly a jak ve své činnosti dodržují socialistickou zákonnost.“ Následující § 39 vymezoval 
výkon soudní správy u jednotlivých druhů soudů, tedy u soudů krajských a lidových, u nejvyššího 
soudu a u soudů vojenských. 

Správa a služební dohled u krajských a lidových soudů byly vykonávány krajskou soudní 
správou a jejím vedoucím. Krajské soudní správy byly zřízeny v sídlech krajských soudů., oddělení 
krajských soudních správ u lidových soudů byla zřízena pro výkon správy soudnictví u lidových 
soudů. Cílem těchto změn byla příprava přenesení správy soudnictví na národní výbory.  Z. č. 
13/1954 Sb., o národních výborech umožňoval, se souhlasem vlády, zřizování soudní správy při 
národních výborech.10  Tedy na základě usnesení vlády z 21. 12. 1954 Sb., byly výnosem 
ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 12. 1954 Sb. zřízeny správy ministerstva spravedlnosti při 
krajských národních výborech.11 Z uvedeného je možné vyvodit snahu systému omezit nezávislost 
soudnictví.12 

Vedle toho se realizuje tzv. bezprostřední služební dohled, který vykonávají předsedové 
krajských a lidových soudů a vedoucí pracovišť ostatních složek. Tato dvojkolejnost, která byla 
právně zakotvena a také fakticky existovala, vedla často ke kompetenčním konfliktům. Tato situace 
našla řešení až vydáním z. č. 66/1956 Sb., ze dne 30. října 1952, kterým byly zrušeny správy 
ministerstva vnitra při krajských národních výborech a oddělení správ ministerstva spravedlnosti u 
lidových soudů. Jejich úkoly byly přeneseny na předsedy krajských a lidových soudů a na vedoucí 
ostatních justičních složek.13 

 
4 Z.Č. 62/1961 SB., O ORGANIZACI SOUDŮ 

V hlavě páté sledované právní úpravy byl zakotven výkon státní správy soudů. Tímto byl 
zaveden institut státní správy soudů namísto institutu správy a dohledu. Podle znění § 63 státní 
správu soudů vykonávalo ministerstvo spravedlnosti, které organizovalo a kontrolovalo činnost 
soudů, zejména: „provádělo prověrky práce okresních, krajských a vojenských soudů, pokud měl za 
to, že některá pravomocně rozhodnutá věc byla posouzena nesprávně, mohl podat podnět ke 
stížnosti pro porušení zákona, sledovalo a zobecňovalo soudní činnost a navrhovalo plénu 
Nejvyššího soudu vydání směrnic pro správný výklad zákonů a jiných právních předpisů, vydávalo 
instrukce a směrnice v otázkách organizace a práce soudů, zajišťovalo řádný chod soudů po 
stránce osobní, hospodářské a finanční a organizovalo a řídilo politickou a odbornou výchovu 
soudců a ostatních pracovníků soudů.“ Úkoly ministerstva spravedlnosti na úseku vojenského 
soudnictví vykonávala správa vojenských soudů, v jejímž čele stál náměstek ministra 
spravedlnosti.14 Ministerstvo spravedlnosti ale nemohlo provádět prověrky práce Nejvyššího soudu. 

Státní správa soudů probíhala formou realizace dvou druhů činností, jednak správy soudů 
a sledováním jejich rozhodovací činnosti. Samotný výkon státní správy soudů realizovali jejich 

                                                 
9 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 
EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 522. 
10 Souhlas vlády byl poskytnut usnesením ze dne 21. 12. 1954, byly tím myšleny krajské národní 
výbory, nikoli městské nebo místní. 
11 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 

EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 523. 
12 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 
EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 523. 
13 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 
EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 523, šlo o § 39 a § 48 z. č. 66/1956 Sb. 
14  § 65, jednalo se o náčelníka správy vojenských soudů. Byl ze zákona nadřízeným všech vojáků 
činných u vojenských soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu na úseku správy. 
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předsedové, a to tak, že především zabezpečovali řádný chod soudů po stránce personální, 
hospodářské, finanční, dále pečovali o politickou a odbornou výchovu soudců a ostatních 
pracovníků soudů, a předsedové krajských soudů řídili a kontrolovali výkon státní správy u 
okresních soudů.15 

 
5 Z. Č. 156/1969 SB. JAKO NOVELA ZÁKONA Č. 36/1964 SB.16 

V hlavě třetí, nazvané Správa soudů, v § 35 zákon stanovil, že ústředním orgánem správy 
soudů bylo ministerstvo spravedlnosti příslušné republiky, vykonávalo zejména: 

 „prověrky práce okresních a krajských soudů, 

 sledovalo soudní činnost a dávalo nejvyššímu soudu republiky, případně Nejvyššímu 
soudu ČSSR podněty k zobecnění soudní činnosti a k zajištění správného výkladu zákonů 
a jiných právních předpisů, 

 vydávalo směrnice o otázkách výkonu správy soudu, 

 řídilo činnost soudu na úseku propagace právního řádu, 

 zabezpečovalo řádný chod soudů po stránce kádrové, organizační, hospodářské a 
finanční, 

 organizovalo a řídilo politickou a odbornou výchovu soudců a ostatních pracovníků 
soudů.“17 

Dále ministerstvo realizovalo činnost dokumentační a evidenční vzhledem k právním předpisům, 
provádělo řízení o žádosti o udělení milosti a vyřizovalo žádosti o odškodnění za vazbu a trest. 
 Správu krajských a okresních soudů vykonával ministr spravedlnosti příslušné republiky 
buď přímo, nebo prostřednictvím jejích předsedů, správu okresních soudů také prostřednictvím 
předsedů krajských soudů.  Správu Nejvyššího soudu republiky vykonával ministr prostřednictvím 
jeho předsedy.18 
 Správu v oboru vojenského soudnictví vykonával ministr národní obrany, kterému 
příslušely pro výkon této funkce oprávnění ministra spravedlnosti příslušné republiky. V rámci 
ministerstva národní obrany byla zřízena Správa vojenských soudů. Ministr obrany ale mohl také 
přenést některá svá oprávnění při výkonu správy na Náčelníka správy vojenských soudů. Správu 
vojenského kolegia Nejvyššího soudu ČSSR vykonává ministr obrany prostřednictvím předsedy 
kolegia po dohodě s předsedou Nejvyššího soudu ČSSR.19 
 
Závěr  

Pojetí státní správy soudů, tak jak bylo výše stručně popsáno, bylo poplatné chápání 
soudnictví v pojetí socialistického státu.20 S přihlédnutím k Montesquieho teorii dělby moci můžeme 
zřetelně sledovat evidentní zásahy moci výkonné, prostřednictvím které byla správa soudů 
vykonávána, do moci soudní. A rovněž lze uvést, že šlo o zásahy do nezávislosti soudu jako 
takového i do nezávislosti soudce. Moc soudní a moc výkonná byla sloučena do osoby předsedy 
soudu. Předseda soudu byl osobou klíčovou, a to především předseda krajského soudu. Zpravidla 
šlo o osoby vedené jako stranické kádry, politicky vzdělané, členy Komunistické strany 
Československa. Stránka kádrová (personální) byla v popředí zájmu. Tyto osoby byly nadány 
rozsáhlými pravomocemi a lze uvést, že ovládaly výkon soudnictví v příslušném kraji.21 Samotné 
soudnictví a jeho správa byly odrazem právního řádu státu. Soudní funkcionáři prostřednictvím 

                                                 
15 Srovnej § 31, dále SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. a kolektiv. Soudnictví (historie, současnost a 
perspektivy). EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha, 2004. s. 523-524. 
16 v případě z. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších novel a 

doplnění, jsem se v rámci sledovaného tématu zaměřila na zásadní novelu zákona provedenou 
zákonem č. 156/1969 Sb., která se týkala úpravy správy soudů především v § 35 a § 36. 
17 § 35 z. č. 156/1969 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců. 
18 § 36 z. č. 156/1969 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců. 
19 § 37 z. č. 156/1969 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců. 
20 Tzv. „třídní soudnictví“. 
21  Viz tzv. „helsinský“ proces. 
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výkonu státní správy soudů soudnictví řídili, a ne, jak mělo být, a naštěstí v právním státě je, 
neposkytovali soudnictví podporu a službu.22 

 
6 Z.Č. 436/1991 SB. O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V SOUDNICTVÍ, O VOLBÁCH 

PŘÍSEDÍCÍCH, JEJICH ZPROŠTĚNÍ A ODVOLÁNÍ Z FUNKCE A O STÁTNÍ SPRÁVĚ 
SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ VE VZTAHU K 
Z.Č. 335/1991 SB., O SOUDECH A SOUDCÍCH 

Podle této právní úpravy byla realizována státní správa soudů, která byla zakotvena v části 
páté zákona. Jejím úkolem bylo vytvářet soudům v České republice podmínky k řádnému výkonu 
soudnictví, a to podmínky personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné. Dále také 
dohlížet na řádné plnění úkolů svěřených soudům s tím, že výkon státní správy soudů nesmí 
zasahovat do jejich nezávislosti.23 Ústředním orgánem bylo Ministerstvo spravedlnosti, dalšími 
orgány předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předsedové a místopředsedové vrchních 
soudů a předsedové a místopředsedové krajských a okresních soudů. Ministerstvo spravedlnosti 
vykonávalo státní správu vrchních, krajských a okresních soudů buď přímo, nebo prostřednictvím 
předsedů těchto soudů, správu okresních soudů také prostřednictvím předsedů krajských soudů. 
Státní správa Nejvyššího soudu byla vykonávána prostřednictvím jeho předsedy.24 

Ministerstvo spravedlnosti podle § 21 zejména zajišťovalo chod soudů po stránce 
organizační (zejména stanovilo počty soudců a odborných a dalších pracovníků), stránce 
personální, finanční a hospodářské, kdy zajišťovalo financování a materiálně technické zásobování 
soudů a provádělo revize hospodářské činnosti soudů, stanovovalo krajským soudům prostředky 
státního rozpočtu určené na hospodaření krajských a okresních soudů. Organizovalo, řídilo a 
kontrolovalo výkon státní správy soudů realizovaný předsedy těchto soudů, dále organizovalo a 
řídilo odbornou přípravu justičních čekatelů, další odbornou přípravu soudců a ostatních pracovníků 
soudů. Sledovalo chod soudních kanceláří a organizovalo a zajišťovalo výkon znalecké a 
tlumočnické činnosti. 

Ministerstvo spravedlnosti také sledovalo a hodnotilo postup soudů v řízení a rozhodování, a 
to pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské etiky a plynulosti řízení, 
tedy sledovalo a vyhodnocovalo stav soudních agend na základě výkazů a justiční statistiky, 
provádělo prověrky soudních spisů a prověrky úrovně soudního jednání a dále vyřizovalo stížnosti 
fyzických a právnických osob na postup soudů. 

Předseda Nejvyššího soudu vykonával státní správu Nejvyššího soudu tím, že zajišťoval chod 
soudu po stránce personální, organizační, hospodářské, materiální a finanční. Pečoval o odbornou 
výchovu soudců a ostatních pracovníků soudu, dále dbal o důstojnost jednání, dodržování zásad 
soudcovské etiky a o plynulost jednání, k tomu účelu prováděl prověrky soudních spisů, dohlížel na 
úroveň soudního jednání a vyřizoval stížnosti a podával ministerstvu podněty ke stížnostem pro 
porušení zákona.25 

Předseda vrchního soudu vykonával státní správu vrchního soudu tím, že 
zajišťoval chod soudu po stránce personální, organizační, hospodářské, materiální a finanční, dále 
pečoval o odbornou výchovu soudců a ostatních pracovníků soudu. Dohlížel na řádný chod 
soudních kanceláří, dbal o důstojnost jednání, dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost 
jednání, k tomu účelu prováděl prověrky soudních spisů, dohlížel na úroveň soudního jednání a 
vyřizoval stížnosti. Rovněž podával ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona.26 

                                                 
22 VYKLICKÝ, J. Správa soudu a postavení soudního funkcionáře z hlediska nezávislosti soudní 

moci. In Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Kancelář Senátu. 
Leonardo spol. s.r.o., Praha, 2008. s. 132. 
23 § 16 z. č. 436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících a o státní 
správě soudů ČR. 
24 §§ 18-20 z. č.  436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 
zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. 
25 § 22 z. č. 436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 
zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. 
26 § 22 a) z. č.  436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 
zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. 
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Předseda krajského soudu vykonával státní správu krajského soudu a okresních soudů tím, že 
zajišťoval chod soudu po stránce personální a organizační, dále po stránce hospodářské, materiální 
a finanční, hospodařil s prostředky státního rozpočtu a rozepisoval je pro hospodaření okresních 
soudů. Zajišťoval výběr uchazečů o výkon funkce soudce, řídil a kontroloval výkon státní správy 
okresních soudů prováděný jejich předsedy. Rovněž pečoval o odbornou výchovu soudců a 
ostatních pracovníků soudu. Dohlížel na řádný chod soudních kanceláří, na vedení seznamů znalců 
a tlumočníků a dbal o důstojnost jednání, dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost jednání, 
k tomu účelu prováděl prověrky soudních spisů, dohlížel na úroveň soudního jednání a vyřizoval 
stížnosti.27 

Předseda okresního soudu vykonával státní správu okresního soudu a to tím, že zajišťoval 
chod okresního soudu po stránce personální a organizační, po stránce hospodářské, materiální a 
finanční. Dohlížel na přípravnou službu justičních čekatelů po dobu jejich výkonu u okresního 
soudu, pečoval o další odbornou výchovu soudců a ostatních pracovníků soudu a pečoval o 
odbornou průpravu přísedících okresního soudu. Dohlížel na řádný chod soudních kanceláří a dbal 
o důstojnost jednání, dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost jednání, k tomu účelu 
prováděl prověrky soudních spisů, dohlížel na úroveň soudního jednání a vyřizoval stížnosti.28 

 
7 Z.Č. 6/2002 SB., ZÁKON O SOUDECH A SOUDCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A 

DOPLNĚNÍ 

 Tento zákon představuje aktuální právní úpravu státní správy soudnictví v České republice.  
 
 
8. ZÁVER 

Výkon soudnictví patří k nejvýznamnějším funkcím státu. Právní stát má prostřednictvím 
soudů poskytovat ochranu právům prostřednictvím nezávislých a nestranných soudů a soudců. 
Zároveň však moc soudní, společně s mocí zákonodárnou a výkonnou, jako složky moci státní, jsou 
vůči sobě jištěny systémem vzájemných brzd a vyvážení.29 A právě vztah moci soudní a moci 
výkonné je specifický v tom, že státní správa soudů je zajišťovaná právě prostřednictvím moci 
výkonné. Výkonná moc zajišťuje řádný chod soudů po stránce personální, organizační, finanční, 
materiální a technické. V České republice zavedený tradiční, smíšený model správy soudnictví 
zásadně nebyl, pokud nepočítám zavedení institutu soudcovských rad, do roku 2019 změněn.30 
Počítá se v něm s participací ministerstva spravedlnosti, předsedů soudů i jiných soudních 
funkcionářů. V rámci rozsahu participace na správě soudů je potřeba důsledně rozlišovat pojetí 
správy soudů jako služby, v tomto případě by šlo rámcově o působnost ministerstva spravedlnosti a 
pojetí jako managementu, a v tomto případě by byla realizována prostřednictvím funkcionářů soudu. 
Je potřeba zdůraznit, že působnost ministerstva spravedlnosti v této souvislosti nelze zredukovat 
jen na poskytování služby soudům, je nutné samozřejmě zachovat i jeho oprávnění k výkonu 
služebního dohledu, při zachování principu subordinace.31  

Pojmem státní správa soudů se zabýval i Ústavní soud České republiky. Zároveň řešil i to, 
zda správu soudů lze považovat za státní správu.32 Shledal, že sledovaný institut neodpovídá 
obecnému vymezení státní správy. Jde o specifickou činnost, která je realizovaná pouze uvnitř 

                                                 
27 § 23 z. č.  436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 
zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. 
28 § 24 z. č.  436/1991 Sb. Dále je nutné zmínit, že na výkonu státní správy se podílel také vedoucí 
správy soudu, zákon ale nestanovil jeho postavení, práva ani povinnosti. Blíže KOCOUREK, J., 
ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 2. doplněné a 
přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 355., srovnej LICHOVNÍK, T. Postavení soudních 
funkcionářů. Soudce. 2006, č. 6, s. 16. 
29 Montesquieho teorie trojí dělby moci. 
30 Uplatňuje se např. v Německu. 
31 Více WINTEROVÁ, A. Nezávislost soudní moci a správa soudnictví. In Hledání optimálního 

modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Kancelář Senátu. Leonardo spol. s.r.o., Praha, 
2008. s. 95. 
32 Nález Pl. ÚS 18/06 ze dne 11. července 2006. 
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soustavy soudů a podmiňuje rozhodovací činnost soudů. Je realizovaná prostřednictvím soudních 
funkcionářů, kteří se rovněž podílejí na rozhodovací činnosti soudů jako soudci. Z toho plyne jejich 
dvojí postavení, a to jako úředníka i nezávislého soudce. Soudnictví tedy není podřízeno moci 
výkonné, je jejím prostřednictvím řízeno, a to zvláštní formou soudní správy prostřednictvím 
činností, jako je soudní dohled nebo tvorba rozvrhů práce. Lze tedy dovodit, že se jedná o správu 
soudnictví s podílem soudců, kteří zvyšují tzv. administrativní nezávislost soudů. 

Problematika správy soudnictví je poměrně diskutovaným tématem. A to jak z pohledu 
soudců a soudů s důrazem na zapojení soudců do výkonu správy s důrazným ohledem na 
zachování jejich nezávislosti a nezávislosti soudů, tak z pohledu moci výkonné, prezentované 
ministerstvem spravedlnosti. Při této diskusi bylo, dle mého názoru, vhodné připomenout si některé 
historické aspekty a instituty, které se pak mohou stát případně východisky pro úvahy de lege 
ferenda.  
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O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
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Abstrakt: The paper deals with selected aspects of the practical application of the right to 

information in relation to the courts and their activities. 
 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje vybraným aspektům praktické aplikace práva na informace ve 

vztahu k soudům a jejich činnosti. 
 
Kľúčové slová: justice, right to a free access to information, personal data protection 
 
Kľúčové slová: soudnictví, právo na informace, ochrana osobních údajů 

 
 
1 ÚVOD 

V tomto příspěvku bych se rád věnoval problematice práva na informace ve vztahu 
k orgánům moci soudní coby povinným subjektům podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále také jen „ZSPI“ nebo „informační zákon“). Jeho aplikace na soudy, resp. 
soudní funkcionáře totiž vykazuje řadu zvláštností a specifik vyvolávajících otázky, na které teorie 
ani praxe doposud nepřinesly uspokojivé odpovědi. 

Ambicí tohoto stručného příspěvku rozhodně není tento dlouhodobý dluh napravit a všechny 
problémy vyřešit, pokusí se ale alespoň vytyčit některé z problematických oblastí poskytování 
informací orgány moci soudní a naznačit jejich možná řešení. 
 
2 PRÁVO NA INFORMACE A JEHO REGULACE 

Právo na informace je jedním ze základních lidských práv. Právní úprava České republiky jej 
zakotvuje již v Listině základních práv a svobod, jejíž čl. 17 odst. 1 a 4 zdůrazňují, že „Svoboda 
projevu a právo na informace jsou zaručeny.“, resp. že „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit 
informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu 
práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a 
mravnosti.“ 

Účelem právní úpravy informačního zákona je tak ve světle Listiny především podchycení 
pravidel pro poskytování informací coby ústavně garantovaného práva, a to přesto, že informační 
právo nepatří mezi ta práva, která ke své „aktivaci“ potřebují prováděcí zákon (arg. a contrario čl. 41 
odst. 1 Listiny). Kromě toho je však účelem informačního zákona také naplňování principu 
transparentnosti veřejné moci (z pohledu správního práva pak především veřejné správy). 

Informační zákon je v mnoha ohledech atypický předpis, a to vlastně již od svého samotného 
přijetí. Byl přijat v roce 1999, byť lex generalis, v pořadí až jako druhý poté, co o rok dříve prošel 
legislativním procesem a vstoupil v platnost zákon č. 123/1998 Sb., o poskytování informací 
v oblasti životního prostředí. 

Navzdory své důležitosti a také nesnadnosti materie, již upravuje, je (po několikerých 
neúspěšných pokusech) výsledkem poslanecké iniciativy, a nikoliv vládním návrhem, který by byl 
široce diskutován v poradních legislativních orgánech, prošel připomínkovými řízeními atp. 

Možná i v důsledku obou výše zmíněných faktorů se informační zákon ukázal být velmi 
tezovitý a až praxe odhalila, co vše neupravuje (a přitom by měl). Informační právo je tak v České 
republice do značné míry materií doktrinální, v praxi dovozovanou judikaturou, která postrádá 
explicitní pozitivněprávní úpravu. Zákon o svobodném přístupu k informacím by se dal dokonce 
považovat za „rekordmana“ v nepoměru mezi rozsahem předpisu samotného (cca 27 paragrafů) a 
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rozsahem komentářové literatury, která jej vykládá (1264 stran1). Informační právo tak v zákoně o 
svobodném přístupu k informacím ve skutečnosti mnohem více není, než aby v něm bylo. 

 
3 PRÁVO NA INFORMACE A SOUDY 

Regulace činnosti orgánů moci soudní nepochybně nebyla primárním cílem informačního 
zákona. Vymezení jeho věcné působnosti je však – logicky – nakolik široké, že subjekty povinnými 
poskytovat podle něj informace jsou „…státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a 
veřejné instituce“, přičemž pod zkratku „státní orgán“ lze nepochybně řadit i státní orgán moci 
soudní, tedy nezávislý soud. 

Soud je však (nejen) z pohledu principu transparentnosti, sledovaného informačním 
zákonem, značně atypickým povinným subjektem. Již Ústava ČR výslovně stanoví, že „Jednání 
před soudem je ústní a veřejné… Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.“ (čl. 96 odst. 2 Ústavy ČR), 
což může evokovat otázky, nakolik či zda vůbec je nutné informační zákon na soudy aplikovat. 

Odpověď na ni je však jednoznačně kladná, a to přinejmenším ze dvou podstatných důvodů. 
Tím prvním je fakt, že soudní rozhodnutí, jakkoliv vyhlašovaná veřejně, jsou v našich podmínkách 
navzdory rozvoji infomačních technologií dostupná jen značně parciálně. Propracovanější systémy 
vyhledávání a zpětného nalézání svých rozhodnutí nabízejí prakticky jen vrcholné orgány naší 
justiční soustavy (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud), rozhodnutí nižších soudů 
jsou však dostupná jen velmi omezeně. Problémem je patrně nejen informačně-technická stránka 
věci (množství projednávaných a rozhodovaných věcí atp.), ale také s tím související právní otázky 
(například anonymizace soudních rozhodnutí) a jejich praktické provedení. 

Druhým důvodem, proč nelze odmítnout aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím 
vůči orgánům moci soudní, je pak ta skutečnost, že infomační zákon se vztahuje nejen na 
rozhodovací činnost soudů (o níž hovoří například citovaná Ústava), ale dopadá i do ostatní sféry 
činnosti soudů coby orgánů veřejné (státní) moci. Příkladem může být třeba – společensky nejen 
hojně diskutovaná, ale také citlivá – otázka platů veřejných pracovníků, kam bychom nepochybně 
mohli zařadit i soudce samotné. 

Aplikace informačního zákona soudy však s sebou, jak už bylo zmíněno, přináší řadu 
zvláštností. Je třeba si uvědomit, že zatímco poskytnutí informace se realizuje formou 
neregulativního úkonu (sdělení, poskytnutí kopie dokumentu atp.), v případě neposkytnutí informace 
je třeba vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Toto rozhodnutí vydává předseda soudu 
(§ 127 odst. 1 písm. g) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále také jen „ZSS“)2), který 
v dané věci vede správní řízení za subsidiárního (resp. ve světle § 20 odst. 4 ZSPI spíše do značné 
míry specifického) použití správního řádu. Dochází zde tedy k výkonu veřejné správy povinným 
subjektem, který formálně (institucionálně) vzato není její součástí (či lépe řečeno je dokonce 
výslovně řazen do zcela jiné části dělené veřejné moci). Tento výkon veřejné správy v materiálním 
pojetí někým, kdo není její součástí ve formálním pojetí, sice není ojedinělý (příkladů podobných 
konstrukcí bychom našli více3), ale v případě soudů, resp. soudců vyvolává některé zajímavé 
otázky. Zaměřme se alespoň na vybrané tři z nich. 

 
3.1  Soudce nebo správní orgán? 

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydává předseda soudu jako správní orgán 
coby tzv. „jiný orgán“ dle § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 
Vzhledem ke specifickým požadavkům běžně kladeným nejen na soudnictví jako takové, ale též na 
soudce jako jeho personální substrát, vyvstává otázka, nakolik zůstává předseda soudu při výkonu 
veřejné správy stále „soudcem“ a nakolik se na něj vztahují požadavky objektivity, nezávislosti, 
spravedlnosti či morální nebo etické bezvadnosti, i pokud vydává rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 
informace. 

                                                 
1 FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-273-1. 
2 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009 sp. zn. 4 Ans 1/2009-54. 
3 Mezi jinými se nabízí například rozhodování předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o 
„povýšení“ obce na město podle § 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, případně o ukládání 
pořádkové pokuty kontrolovaným v rámci výkonu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
podle § 28 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu atp. 
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Na jednu stranu je evidentní, že vydávání správního rozhodnutí není výkonem soudnictví. 
Nejde o výkon oné primární funkce, kvůli níž byly na soudy a v konečném důsledku právě na 
soudce stanoveny výše zmíněné (a mnohé další4) požadavky. 

Na stranu druhou však již bylo vícekrát zmíněno – včetně příspěvků pronesených v rámci 
plenární sekce této konference – že soudce z povahy věci zůstává soudcem i mimo výkon justice, tj. 
že je soudcem i v soukromí, při výkonu pedagogické, školící, literární či třeba i jiné umělecké5 
činnosti. Bylo by v rozporu s podstatou elementární logiky, pokud by na soudce vykonávajícího jinou 
než soudní činnost byly kladeny požadavky vycházející z jeho soudcovského postavení, ale tyto by 
se neměly uplatňovat při výkonu jiného typu veřejné moci, než je moc soudní. I při vedení správního 
řízení a vydávání správního rozhodnutí by tak soudce měl přinejmenším přiměřeně splňovat 
požadavek nestrannosti, nezávislosti či etičnosti rozhodnutí. Na samostatnou úvahu by pak mohla 
být otázka (zřejmě již spíše právně-filozofická), zda by tyto „soudní atributy“ činnosti předsedy soudu 
mohly být považovány spíše za komplementární, či spíše za protikladné ve srovnání s požadavky 
kladenými na všechny (ostatní) správní orgány. 

 
3.2 Odvolací orgán 

Dalším specifikem, které se ve správním řízení vedeným předsedou soudu coby soudním 
funkcionářem objevuje, je problém určení věcné, resp. funkční příslušnosti nadřízeného správního 
orgánu oprávněného rozhodovat o případném odvolání. 

Je evidentní, že na daný problém nelze aplikovat obecné „soudně-procesní“ předpisy 
(občanský soudní řád, trestní řád, soudní řád správní), ale je třeba vyjít z předpisů dopadajících do 
sféry státní správy justice, resp. regulujících správní proces samotný. Klíčovými právními úpravami 
zde tedy budou jak zákon o soudech a soudcích, tak správní řád. 

Správní řád obecně stanoví, že o odvolání rozhoduje orgán nadřízený tomu, který vydal 
odvoláním napadené rozhodnutí (§ 89 odst. 1 SprŘ). Jde o projev u nás již téměř tradičního6 
principu vertikální dvouinstančnosti.7 Nadřízeným orgánem je pak podle § 178 odst. 1 SprŘ orgán, o 
kterém to stanoví zvláštní zákon a pokud tomu tak není, pak je jím orgán, který rozhoduje o 
odvolání, případně vykonává dozor. První kritérium („orgán, který rozhoduje o odvolání“) v našem 
případě zjevně použít nelze, protože by šlo o petitio principii, důkaz kruhem, podle nějž „o odvolání 

rozhoduje nadřízený orgán, jímž je orgán, který rozhoduje o odvolání“. 
K vyřešení této otázky tedy správní řád nabízí kritérium dozorčí příslušnosti. Ta zpravidla 

vyplývá ze zvláštních zákonů (ve vztahu ke správnímu řádu), kterým je v dané oblasti zákon o 
soudech a soudcích. Problém však nastává v tom, že jeho dikce nedává jednoznačnou odpověď na 
to, který orgán provádí „dozor“ (v administrativním smyslu) nad činností předsedy soudu. Podle § 
126 odst. 1 písm. h) ZSS je předseda krajského soudu ten, kdo vykonává státní správu krajského 
soudu a okresních soudů v jeho obvodu tím, že řídí a kontroluje výkon státní správy okresních 
soudů prováděný jejich předsedy. Podobně ale podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. e) ZSS je to 
Ministerstvo spravedlnosti, kdo vykonává státní správu Nejvyššího soudu a vrchních, krajských a 
okresních soudů tím, že řídí a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve věcech 
majetku státu a státního rozpočtu a stanoví působnost k výkonu státní správy soudů prováděnému 
předsedy soudů v ostatních věcech. 

Vzájemný překryv těchto dvou ustanovení (přinejmenším ve vztahu k určení odvolacího 
orgánu pro potřeby rozhodování o odmítnutí poskytnutí informace) vyřešila judikatura8 i za pomoci – 

                                                 
4 Viz například dokumenty zmíněné in VYKLICKÝ, J.: Mezinárodní a evropská asociace soudců 
(IAJ/EAJ) v roce 2017. Soudcovská unie. Zdroj: http://www.soudci.cz/zpravy-a-stanoviska/quo-
vadis/1883-mezinarodni-a-evropska-asociace-soudcu-(iaj-eaj)-v-roce-2017.html. 
5 Viz například Soudce Elischer dostal za účinkování v Nebezpečných vztazích výtku, iDnes, 24. 1. 
2019. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudce-ivan-elischer-tv-barrandov-nebezpecne-
vztahy-herec-vytka.A190123_140801_domaci_iri. 
6 Se známou historickou výjimkou v podobě tzv. horizontální instančnosti vyplývající z druhé věty 
tehdejšího ustanovení § 39 odst. 1 nařízení č. 22/1955 Sb., o řízení ve věcech správních ve spojení 
s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech. 
7 Viz například SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 243, 
poznámka pod čarou č. 528. 
8 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2008, čj. 4 Ans 11/2007-102. 
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do jisté míry překvapivě – interních předpisů samotného resortu. Ministerstvo spravedlnosti totiž již 
v roce 2009 vydalo instrukci provádějící některá ustanovení informačního zákona9, jejíž ustanovení 
§ 7 odst. 1 výslovně uvádí, že „O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu … rozhoduje 
Ministerstvo spravedlnosti. …“. Soudy tuto instrukci přijaly jako „jednoznačné interpretační vodítko“ 
při aplikaci zákona o soudech a soudcích, resp. při aplikaci správního řádu a dovodily, že je to 
opravdu Ministerstvo spravedlnosti, kdo působí jako odvolací orgán proti rozhodnutí o odmítnutí 
poskytnutí informace. 

Zajímavá je tato konstrukce nejen z toho důvodu, že věcná, resp. funkční příslušnost 
správního (odvolacího) orgánu je zde dovozena na základě vnitřního předpisu vydaného v oblasti 
státní správy, ale i z toho důvodu, že orgánem, jemuž je touto instrukcí založena příslušnost v dané 
věci rozhodovat, je právě ten orgán, který tento vnitřní předpis vydal. 

 
3.3  Co se poskytuje 

V neposlední řadě je samozřejmě klíčové, jaké informace je možné aplikací ZSPI vůči soudů 
vlastně získat. 

Jak již bylo řečeno, svá rozhodnutí automaticky publikují zejména vrcholné orgány soudní 
moci (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud) a to jak ve formě sbírek svých 
rozhodnutí, tak – především – prostřednictvím elektronických informačních systémů (jednoduše 
řečeno na internetu). Webové stránky těchto institucí již zpravidla disponují pokročilými 
vyhledávacími nástroji, jejichž pomocí je možné se relativně snadno dostat k podstatné části 
výsledků rozhodovací činnosti těchto orgánů. 

To však již neplatí pro soudy nižších stupňů, přestože to jsou právě ty, na nichž leží největší 
tíže rozhodovací činnosti, neboť jsou to právě ony, kdo „stojí v první linii“ justice a rozhoduje největší 
množství sporů. Kvantitativně vzato jsme tak stále nuceni konstatovat, že většina soudních 
rozhodnutí není „automaticky“ dohledatelná prostřednictvím informačních technologií, ale 
k seznámení se se soudními rozhodnutími je tak třeba využít jiné právní prostředky, typicky tedy 
informační zákon. 

Zde se však informační právo dostává, resp. může dostat, do kolize s pravidly pro práci 
s chráněnými údaji (osobní údaje, bankovní tajemství, obchodní tajemství, utajované informace atp.) 
a právo na informace tak lze „konzumovat“ toliko s ohledem na respektování těchto požadavků. 
Právní úprava je však pohříchu stručná a tezovitá (viz zejm. § 7-12 ZSPI). Zákon předpokládá, že 
existence informací, které nelze poskytnout, nepředstavuje překážku pro poskytnutí informace jiné, 
ale je třeba vyloučit informace, u nichž to zákon stanoví (§ 12 ZSPI). 

Podrobnější právní úprava anonymizace soudních rozhodnutí již pak chybí zcela, 
ministerstvo si zde tedy opět muselo „vypomoci“ vlastním interním předpisem. Konkrétně jde o 
ustanovení § 215ga odst. 1 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org., kterou se vydává 
vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, které uvádí, že „…anonymizace se 
provádí pomocí příslušného programového vybavení (Adobe Acrobat) a postupuje se tak, že 
anonymizované údaje se zcela překryjí (začerní), aby nebylo možné je přečíst. Není-li z textu 
jednoznačně poznatelný obsah anonymizovaného údaje, připojí se k anonymizovanému údaji 
charakter anonymizovaného údaje (např. ‚datum narození‘, ‚rodné číslo‘, ‚adresa‘, ‚číslo účtu‘ 
apod.), a to formou poznámky vložené do dokumentu prostřednictvím Adobe Acrobat.“ 

Instrukce tedy vychází z toho, že dostačující je začernění citlivého údaje a totéž ustanovení 
pak vymezuje, co by se mělo začerňovat – jsou to osobní údaje o FO, která učinila podání, pokud o 
to tato osoba požádá a pokud k tomu dá pokyn vyšší soudní úředník, soudní tajemník, asistent 
soudce či soudce. I bez žádosti pak soud anonymizuje osobní údaje v ověřovací doložce podpisu 
insolvenčního návrhu, přiložené osobní doklady (občanské průkazy, pasy atd.) a lékařské zprávy. 

U některých soudů v České republice se však objevila zajímavá praxe řešící otázku, jak 
postupovat v případě potřeby anonymizace údajů, které žadatel o informace prokazatelně zná. 
K této situaci dochází typicky tehdy, je-li v žádosti o informace vymezen předmět žádosti 
prostřednictvím – například – osobních údajů osoby, jíž soudní rozhodnutí týká (typicky – „žádám o 
informace v podobě kopií rozsudků týkajících se osoby XYZ“). Některé soudy pro takové případy 

                                                 
9 Instrukce Ministerstva spravedlnosti 13/2008-SOSV-SP ze dne 24. července 2009, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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dovodily, že pokud žadatel dotčenou osobu přímo označil a je tak patrné, že ji zná, pak není možné 
rozsudek (předmět žádosti o informace) efektivně anonymizovat, případná anonymizace by tak 
zcela postrádala smysl a v důsledku toho nelze rozhodnutí vůbec poskytnout.10 

Tato úvaha je však z mnoha důvodů zjevně nelogická, a to hned z celé řady důvodů. Vede 
totiž například k absurdnímu závěru, že poskytnutí kopií soudních rozhodnutí by bylo přípustné 
pouze v případě, kdy by žadatel o informace nevěděl (!), o koho se v daném rozhodnutí jedná. Pro 
žadatele by totiž nebylo nic jednoduššího než předstírat, že příslušnou osobu nezná a vymezit 
předmět své žádosti jinými atributy, než jsou osobní údaje (datum vydání rozsudku, spisová značka 
atp.). 

Zajímavé také je, že požadovaný rozsudek se týkal exekucí, přičemž ustanovení § 2 odst. 3 
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, v platném znění 
výslovně přikazuje zveřejnění osobních údajů o povinné osobě v centrální evidenci exekucí.11 I ve 
světle toho zcela postrádá smysl považovat znalost, resp. vyhledatelnost těchto veřejně dostupných 
údajů ze strany žadatele o informace za překážku jejího poskytnutí. 

V neposlední řadě snad ani není třeba zdůrazňovat, že takový postup povinného subjektu 
(soudu) zcela postrádá oporu v právní úpravě. Zákon o svobodném přístupu k informacím (ani 
zákon o ochraně osobních údajů ani žádný jiný předpis) nestanoví žádné zvláštní podmínky pro 
postup při vyřizování informací (resp. jejich poskytování) žadateli, jemuž jsou známy osobní údaje 
osoby, jíž se poskytovaná informace týká. Judikatura správních soudů již dospěla k závěru, že v 
takovém případě nelze než poskytnout informaci stejně, jako by žadatel anonymizované informace 
neznal12. Z téhož rozsudku též vyplývá, že i pokud by výše odmítavé rozhodnutí vycházelo z interní 
instrukce Ministerstva spravedlnosti (jako je například již výše zmíněný kancelářský řád či instrukce 
k ZSPI), tato by podle soudu pochopitelně nemohla být aplikována v situaci, kdy zjevně odporuje 
zákonné i ústavní úpravě práva na informace. 

Na samostatnou úvahu – již do jisté míry překračující tematický rámec tohoto příspěvku – by 
pak bylo zhodnocení argumentu povinného subjektu (soudu), podle níž „…veškeré údaje týkající se 
identifikované osoby, i tedy obsah rozhodnutí, kde osoba vystupovala jako účastník, se stávají 
osobními údaji ve smyslu předpokládaném … § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů“. 
Dovedena do důsledků totiž tato argumentace vede k faktickému utajení veškeré rozhodovací 
činnosti orgánů moci soudní (a nejen té), neboť prakticky všechna jejich rozhodnutí by přestala být 
veřejně dostupná. 

Výše zmíněné rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, o němž ke dni odevzdání tohoto 
příspěvku dosud nebylo rozhodnuto. 

 
4 ZÁVĚR 

Moderní justice má být nepochybně nestranná, nezávislá a morálně a eticky na výši, kromě 
toho je u ní ale třeba očekávat i transparentnost a (samozřejmě) respekt k povinnostem vyplývající 
pro ni z právních předpisů. To platí nejen tam, kde jde o právní úpravu, jež je moci soudní „vlastní“ 
(jako jsou občanský soudní řád či trestní řád coby tradiční předpisy justičního práva), ale 
nepochybně je třeba takový požadavek akcentovat i v případě úprav, které na orgány moci soudní 
dopadají jaksi „mimoděk“ (zdůrazňuji uvozovky), jako je třeba zákon o svobodném přístupu 
k informacím. 

Důležitost respektu nejen k psanému – platnému – právu, ale především ke klíčovým 
právním principům demokratického právního státu vyvstává pak zejména tam, kde pozitivněprávní 
úprava vykazuje menší či větší mezery. To lze nepochybně konstatovat právě v případě současné 
regulace informačního práva v České republice, které se v některých otázkách možná nachází až 
na samé hranici použitelnosti. Výsledkem kombinace tohoto faktu se specifickým postavením 
nezávislých soudů, resp. předsedů soudů coby orgánů státní správy soudnictví, je pak v řadě 
ohledů problematické a nejednotné poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů, které bylo 
v tomto příspěvku toliko stručně demonstrováno na příkladu jednoho nešťastného správního 
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Z tohoto rozhodnutí samotného však jasně vyplývá, že 

                                                 
10 Například rozhodnutí předsedkyně Okresního soudu v Chomutově ze dne 22. 5. 2018, č.j. 90 SI 
67/2018-3. 
11 Například na webu Centrální evidence exekucí www.ceecr.cz. 
12 Viz zejména rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2011 č. j. 44 A 75/2010-65. 
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nejde, resp. rozhodně nemusí jít, o ojedinělý exces, ale že může být symptomatickým projevem 
hlubšího systémového problému. 

I bez přehnaných ambicí vyřešit tento problém bylo cílem tohoto příspěvku alespoň na 
některé problémy související s realizací informačního práva orgány moci soudní upozornit a třeba 
tím vyvolat procesy vedoucí k jejich nápravě. 
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Abstract: The contribution deals with the issue of electronization in the administration of justice and 

its shortcomings, which started to appear in e-Justice in the practice. Also, the author of this paper 
tries to point out selected shortcomings in e-Justice and suggest their practical and theoretical 
solutions. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronizácie v správe justície a jej nedostatkami, 

ktoré sa začali objavovať v e-Justice v praxi. Taktiež sa autor tohto príspevku snaží poukázať na 
vybrané nedostatky v e-Justice a navrhnúť ich praktické a teoretické riešenia. 
 
Key words: public administration, administration of justice, e-Justice, electronics of public 

administration, deficiencies in e-Justice. 
 
Kľúčové slová: verejná správa, správa justície, e-Justice, elektronizácia verejnej správy, 

nedostatky v e-Justice. 
 
 

1 ÚVOD 
Na viacerých úsekoch justície a správy justície, teda aj správy súdnictva, či väzenstva1, čelila 

Slovenská republika dlhé roky nepriaznivým výsledkom a trendom, ktoré predstavovali nárast počtu 
nevybavených a reštančných vecí, ako aj vysoký počet prípadov nerozhodnutých v primeranej 
lehote. Inštitúty ako elektronická podateľňa, elektronický súdny spis, zverejňovanie súdnych 
rozhodnutí v elektronickej forme, zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti rozhodovania, či tvorby 
práva alebo aj elektronická komunikácia so súdom môžu u verejnosti predstavovať dôležité aspekty 
na zvýšenie reputácie súdnej moci a správy justície v očiach verejnosti. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“ alebo „Ministerstvo 
spravodlivosti SR“) preto po viacerých kritikách zo strany zahraničia spustilo za pomoci Európskej 
únie viaceré projekty elektronizácie súdnictva v roku 2013.  Podstavou a cieľom týchto projektov 
bolo zrýchliť súdne konania a súdny proces, priblížiť justíciu obyvateľom, vytvoriť systémové 
mechanizmy na transparentnú a nezávislú kontrolu justície, zlepšiť prístup odbornej i neodbornej 
verejnosti k súdnym rozhodnutiam a k nálezom, ako aj  zabezpečiť dostupnosť právne záväzných 
prameňov práva v elektronickej forme pre všetkých obyvateľov. Tieto projekty sa spustili v rámci  
tzv. e-Justice v Slovenskej republike. 

Európska únia pomohla Slovenskej republike prostredníctvom prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, konkrétne prostredníctvom Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti (programové obdobie 2007 – 2013) (ďalej len „OPIS“) v rámci ktorého boli 
spolufinancované nasledujúce projekty:  

 Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX); 

 Portál právnych informácií; 

 Rozvoj elektronických služieb súdnictva; 

 Informačný systém Registra úpadcov; 

 Elektronický systém monitorovania osôb; 

 Projekt budovania aplikovanej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu 
MS SR. 

V programovom období 2014 – 2020 v rámci Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „OPII“) bolo umožnené rozfázovanie projektov Informačný systém Registra 

                                                 
1 VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné – Osobitná časť (3. prepracované a doplnené 
vydanie). Bratislava: Wolters Kluver, s.r.o., 2017, s. 247. 
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úpadcov a Projektu budovania aplikovanej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Novým projektom v rámci tohto programového 
obdobia sa stal projekt Informačný systém Obchodného registra.  

Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu 
efektívna verejná správa (programové obdobie 2014 – 2020) (ďalej len „OPEVS“) je v súčasnosti 
spolufinancovaný projekt Obchodný register a životné situácie podnikateľov. Na projekte Rozvoj 
a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy sa finančne podieľali dokonca 
prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 
 
2 ELEKTRONIZÁCIA A E-JUSTICE 

Nároky a očakávania na efektívne a na transparentné fungovanie verejnej správy sa však 
v rámci  SR i v EÚ neustále zvyšujú a dotýka sa to už aj fungovania súdnictva a správy justície, od 
ktorého sa očakáva ochrana základných ľudských a občianskych práv. Novými problematickými 
okruhmi, ktoré právna teória prináša a musí sa s nimi vyrovnať, je problematika elektronizácie 
a informatizácie správy justície a súdnictva. Pojmy informatizácia a elektronizácia nie sú totožné 
a je nutné medzi nimi nachádzať špecifiká príznačné pre dané sféry. Informatizácia je širší termín 
ako elektronizácia a viaže sa ku všetkým sféram verejnej správy (výklad pojmu je uvedený 
v predchádzajúcom texte). Elektronizácia je spojená s poskytovaním služieb verejnosti, prístupu 
k informáciám a celkovému procesu zmeny prostredníctvom využívania informačno-komunikačných 
technológií najmä v oblasti justície.2 

Systém e-Justice vyjadruje zavádzanie efektívnych postupov vykonávaných 

prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a systémov, ktoré preddefinujú zaužívané 
procedúry justície zvýšením efektivity a znížením nákladov. Ako priamy a okamžitý efekt aplikácie 
prvkov systému e-Justice je podľa môjho názoru zvýšenie dostupnosti právnej ochrany pre občanov 
a zvýšenie transparentnosti výkonu súdnictva. Je taktiež nástrojom kontroly fungovania justície, ako 
aj správy justície a jej postupov i rozhodnutí. Z praktického hľadiska ide zo strany systému e-Justice 
o zabezpečenie a rozšírenie využívania elektronickej a emailovej komunikácie, budovanie 
centrálnych registrov a efektívne fungujúcu správu štátom zhromažďovaných dát s maximálnym 
dôrazom na ochranu osobných údajov s akcentom na tzv. GDPR. S implementáciou systému e-
Justice a nasadením jeho prvkov možno očakávať zvýšenie právnej istoty účastníkov právnych 
vzťahov, zvýšenie kvality práce súdov so súčasnou ochranou dôvery v právo a ochranu legitímneho 
očakávania subjektov práva. Za predpokladu, že každé rozhodnutie bude verejne prístupné je 
možné predpokladať zodpovednejší prístup k jeho tvorbe. Som toho názoru, že rozšírenie systému 
tzv. e-Justice v podmienkach výkonu súdnej moci a správy justície bude ovplyvňovať a zahŕňať: 
väčšiu legitimitu súdnej moci, prehĺbenie vymožiteľnosti práva, zvýšenie dôvery občanov 
a právnických subjektov v justičný systém ako  taký, ďalej zvýšenie transparentnosti práce súdnictva 
a správy justície prostredníctvom zlepšenej kontroly prípadov pomocou technologických možností 
a poskytnutím lepšieho a dôkladnejšieho kvalitatívneho hodnotenia výstupov, taktiež aj efektívnejší 
súdny systém, v ktorom sa zvýši produktivita a znížia sa náklady na zmenu systému aj z hľadiska 
dĺžky trvania procesu, a v neposlednom rade i zvýšenie občianskej dostupnosti súdnictva 
poskytnutím dostupných informácií a lepšieho pochopenia nielen systému akým súdy a subjekty 
správy justície pracujú, ale tiež podstatného pochopenia právnych nástrojov ich ochrany práv a ich 
využitia, ktoré majú k dispozícii. 

Proces implementácie a adaptácie informačno-komunikačných technológií do súdnictva má 
dlhodobý priebeh a je žiaduce, aby bol sprevádzaný aj značnými štrukturálnymi a procedurálnymi 
zmenami. Pre dokonalé fungovanie systému e-Justice je nutné zabezpečiť jeho dôveryhodnosť a 
stabilitu, ktorú by systém bol schopný preukázať v rovine procesnej aj technickej. Taktiež je nutné 
zabezpečiť kompatibilitu, ktorá predznamenáva zabezpečenie efektívnej komunikácie nielen 
s vlastnými zložkami v rámci súdnictva, ale aj s inými systémami a zložkami mimo tohto prostredia.3 

Problematika výkonu súdnej moci, resp. uskutočňovania procesu súdenia prostredníctvom 
elektronických prostriedkov a informačných technológií je v Slovenskej republike upravená (okrem 

                                                 
2 FRIDRICH, B.; PAĽKO, D.: E-JUSTICE (Ústavno-právny pohľad). Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 
27. 
3 FRIDRICH, B.; PAĽKO, D.: E-JUSTICE (Ústavno-právny pohľad). Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 

48. 
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iného) v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“). Podľa § 71 ods. 1 písm. d) zákona o súdoch 
Ministerstvo spravodlivosti SR v ekonomickej oblasti riadi a metodicky usmerňuje vývoj, 
nasadzovanie a využívanie informačných systémov a technológií na súdoch, spravuje 
a zabezpečuje centrálny informačný systém a iné. Podľa § 73 zákona o súdoch Ministerstvo 
spravodlivosti SR zabezpečuje prevádzku a ochranu informačných systémov súdu, koordináciu 
nasadzovania časti informačného systému verejnej správy, údržbu technických a programových 
prostriedkov, nasadzovanie a prevádzku dátových komunikačných prostriedkov a iné.4 Ministerstvo 
spravodlivosti SR  zabezpečuje prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému 
v spolupráci priamo so súdmi. Centrálny informačný systém je tvorený informáciami, osobnými 
údajmi a inými údajmi, ktoré spracúvajú Ministerstvo spravodlivosti SR a súdy pri plnení svojich 
úloh. Medzi Ministerstvom spravodlivosti SR, súdmi a inými orgánmi verejnej moci môže prebiehať 
vzájomná výmena týchto údajov aj v elektronickej forme.5 

Fenomén systému e-Justice je relatívne mladý, rozvíjajúci sa, avšak absentuje jeho vlastná 
právna úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky. V Organizačnom poriadku Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 12/2016 z 28. apríla 2016 (ďalej len „Organizačný 
poriadok“) nachádzame zmienku o pôsobení sekcie informatiky a riadenia projektov, ktorej súčasťou 
je odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy. Organizačná štruktúra bola zmenená už v roku 
2012 v úmysle zabezpečenia a realizácie projektov súvisiacich s elektronizáciou justície. V zmysle 
aktuálneho znenia Organizačného poriadku sa podľa jeho čl. 63 sekcia informatiky a riadenia 
projektov člení na odbor eJustice, koordinácie a projektovej príprav, odbor informačnej bezpečnosti, 

odbor prevádzky informačných systémov a odbor Service Desk.6 
Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy v zmysle čl. 64 najmä: metodicky 

usmerňuje útvary informatiky na okresných súdoch, krajských súdoch, Špecializovanom trestnom 
súde a na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu Koncepcie 
rozvoja informačných systémov v rezorte, zodpovedá za vecnú a finančnú implementáciu projektov 
informatizácie rezortu, zodpovedá za vývoj aplikačného programového vybavenia a za systémovú, 
aplikačnú a technickú integráciu informačných systémov rezortu. Zabezpečuje koordináciu, kontrolu 
a akceptáciu dodávok informačných systémov rezortu a pripravuje podklady pre verejné 
obstarávania súvisiace s informačnými systémami rezortu a s projektmi financovanými zo 
štrukturálnych fondov a z iných finančných mechanizmov. Koordinuje medzirezortné aktivity 
v oblasti informatizácie a zodpovedá za aproximáciu informačných systémov so štandardmi 
a politikami EÚ.7 

Odbor prevádzky informačných systémov je ďalším odborom sekcie informatiky a riadenia 
projektov a v zmysle čl. 66 a 67, ktorý zodpovedá za správu a prevádzku centralizovaných 
informačných systémov rezortu a za bezpečnosť a ochranu údajov v centralizovaných informačných 
systémoch. Podieľa sa na projektoch vývoja častí centrálneho informačného systému 
a zabezpečuje nasadzovanie a prevádzku centrálnych dátových komunikačných prostriedkov 
rezortu. Tento spomenutý odbor vlastne zabezpečuje po technickej stránke prevádzku tzv. 
„protikorupčnej linky Ministerstva spravodlivosti SR“. Pripravuje tiež špecifikácie predmetov zákazok 
pre verejné obstarávania súvisiace s prevádzkou informačných systémov rezortu.8 

                                                 
4 § 71 ods. 1 písm. d) a § 73 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v aktuálnom znení. 
5 FRIDRICH, B.; PAĽKO, D.: E-JUSTICE (Ústavno-právny pohľad). Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 
72-73. 
6 Čl. 63 úplného znenia Organizačného poriadku 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení zmien a doplnení vykonaných inštrukciou 
16/2016 a inštrukciou 4/2017. 
7 Čl. 64 úplného znenia Organizačného poriadku 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení zmien a doplnení vykonaných inštrukciou 
16/2016 a inštrukciou 4/2017. 
8 Čl. 66 a čl. 67 úplného znenia Organizačného poriadku 12/2016 Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení zmien a doplnení vykonaných 
inštrukciou 16/2016 a inštrukciou 4/2017. 
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Odbor informačnej bezpečnosti v zmysle čl. 65 zodpovedá najmä za budovanie 

bezpečnostnej politiky Ministerstva spravodlivosti SR a jej presadzovanie, za pravidelné sledovanie 
auditných záznamov a za celkovú informačnú bezpečnosť a ochranu a riadenie informačno-
komunikačných technológii a informačných systémov Ministerstva spravodlivosti SR. Pripravuje 
hlavné podkladové materiály do výročnej správy o stave informačnej bezpečnosti Ministerstva 
spravodlivosti SR a monitoruje, eviduje a vyhodnocuje podozrivé udalosti a incidenty, vykonáva 
revíziu rizík a vyhodnocuje ich závažnosť. Taktiež zabezpečuje ochranu osobných údajov podľa 
predpisov o ochrane osobných údajov, zabezpečuje informačnú bezpečnosť v projektovom riadení 
nových informačných projektov a zabezpečuje správne a efektívne používanie šifrovania na 
zabezpečenie dôvernosti, preukázania pôvodu alebo neporušenosti informácií. 9 

Odbor Service Desk plní podľa čl. 68 najmä úlohy v oblasti zabezpečenia funkcie jednotného 
kontaktného  bodu pomoci (tzv. Helpdesk) pre všetkých používateľov služieb informačných 
technológií poskytovaných Ministerstvom spravodlivosti SR. Rovnako zabezpečuje komplexnú 
údržbu, prevádzku a servis výpočtovej techniky koncového používateľa na Ministerstve 
spravodlivosti SR a zabezpečuje vybavenosť jeho organizačných útvarov výpočtovou technikou 
a hardwarom pre koncového používateľa. V rámci bezpečnosti zabezpečuje činnosti súvisiace 
s prevádzkou kamerového systému a komunikáciou so servisnými organizáciami ohľadom budov a 
objektov. Zabezpečuje zároveň elektronické zverejňovanie dokumentov a informácií na webovom 
sídle rezortu a ich aktualizáciu.10 

Budem sa v tomto mojom príspevku ďalej venovať niektorým vybraným prvkom, ktoré 
považujem za významné z hľadiska elektronizácie súdnictva a správy justície, a možno ich onačiť 
za potrebné i za moderné, či pokrokové v rámci vytvárania systému tzv. e-Justice :  
 
1.) Náhodné elektronické prideľovanie spisu zákonnému sudcovi  

Pilotným projektom v oblasti zavádzania informačno-komunikačných technológií v súdnictve 
bol projekt „Súdny manažment“, ktorý bol realizovaný v období rokov 1999 až 2005. Vtedajší stav 
súdnictva bol predmetom spoločenskej kritiky, najmä pre neefektívnosť napĺňania súdnej činnosti, 
ktorá bola spájaná s prieťahmi v konaní, korupciou a klientelizmom. Ministerstvo spravodlivosti SR 
prijalo v rámci projektu „Súdny manažment“ opatrenia na zabezpečenie transparentného 
a spravodlivého prideľovania súdnych spisov sudcom s využitím výpočtovej techniky. Týmto 
opatrením sa zaručilo právo na zákonného sudcu, ktoré je garantované Ústavou a je nevyhnutným 
predpokladom a komponentom nestrannosti a nezávislosti súdnictva. Zákonným sudcom je sudca, 
ktorý je poverený prejednať a rozhodnúť vo veci, je stanovený náhodným výberom prostredníctvom 
generátora. Nesystematické a manipulovateľné prideľovanie prípadov v minulosti spočívalo 
v rozličnom systéme prideľovania prípadov na jednotlivých súdoch. Na niektorých súdoch sa 
prípady rozdeľovali na základe jednoduchej rotácie, na iných uplatňoval predseda súdu vlastný 
postup. Takéto všeobecné a abstraktné pravidlá nevylučovali možnosť účelového ovplyvňovania 
pridelenia veci. V súčasnosti pri podaní žaloby na súd sa vložia podrobnosti o prípade cez 
elektronickú podateľňu priamo do informačného systému a žalobe je súčasne priradené číslo 
prípadu a náhodný generátor rozhodne o predsedajúcom sudcovi.11 

Princíp náhodného prideľovania našiel svoje miesto aj v zákonnej úprave zákona č. 
757/2004 Z. z. o súdoch konkrétne v § 51 ods. 1 až 10. Spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu 
práce je upravený v § 51 ods. 1 nasledovne: „Veci určené podľa predmetu konania sa v súlade 
s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým senátom alebo samosudcom náhodným výberom pomocou 
technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR 

                                                 
9 Čl. 65 úplného znenia Organizačného poriadku 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení zmien a doplnení vykonaných inštrukciou 
16/2016 a inštrukciou 4/2017. 
10 Čl. 68 úplného znenia Organizačného poriadku 12/2016 Ministerstva spravodlivosti SR  z 28. 
apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení zmien a doplnení vykonaných inštrukciou 16/2016 
a inštrukciou 4/2017. 
11 VALÁŠEK, M. 2014. Informatizácia nie je pre súdnictvo všeliekom. Úrad podpredsedu vlády pre 
investície a informatizáciu. Dostupné na:  
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informatizacia/legislativa/zakon-o-e-
governmente/index.html 
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tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Súdnym úradníkom sa prideľujú veci 
podľa rozvrhu práce na príslušnom súde tak, aby sa zabezpečilo ich rovnomerné zaťaženia a riadny 
chod príslušného súdu.“12  
 
2.) Zverejňovanie súdnych rozhodnutí 

Povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia vznikla súdom od 1. januára 2012 na základe 
novely zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch. Súdy pred týmto obdobím dlhodobo odmietali poskytovať 
širokej verejnosti súdne rozhodnutia a spomínaná novela (zákon č. 33/2011 Z. z.)  im uložila ako 
povinnosť zverejňovať a sprístupňovať všetky svoje rozhodnutia. Súdy sú povinné verejnosti 
sprístupniť aj staršie rozhodnutia na základe žiadosti podanej podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.13 Na základe tejto 
žiadosti sprístupňujú súdy verejnosti všetky súdne rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí 
a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej. Cieľom tohto celého je zabezpečenie 
ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.14 

Súdy sú podľa § 82a  zákona  o súdoch povinné zverejňovať právoplatné súdne rozhodnutia 
vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení 
a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu. Po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy 
zverejnia aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania, ktoré boli zrušené, potvrdené 
alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutia súdu nižšieho 
stupňa. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa aj toto uznesenie. Súdy majú zákonnú 
lehotu na zverejnenie rozhodnutia, ktorá je do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. Ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na 
zverejnenie rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia. Zo zverejňovania sú 
vylúčené, a teda nezverejňujú sa rozhodnutia, ktoré sú neprávoplatné a rozhodnutia vydané 
v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho 
časť a platobné rozkazy. 

Zverejňovanie a sprístupňovanie právoplatných súdnych rozhodnutí v zmysle § 82a ods. 4 
zákona o súdoch  realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR po anonymizovaní osobných údajov na 
svojej webovej stránke. Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR má každý možnosť 
vyhľadať súdne rozhodnutie podľa rôznych rozlišovacích kritérií (súd, ktorý rozhodnutie vydal; 
dátum vydania rozhodnutia; spisová značka; forma rozhodnutia; povaha rozhodnutia; oblasť právnej 
úpravy; použité zákonné ustanovenia; meno a priezvisko sudcu či súdneho úradníka, ktorý vydal 
rozhodnutie) alebo za použitia vyhľadávania podľa slov použitých v rozhodnutí.  

Postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje Vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti SR  č. 482/2011 o zverejňovaní súdnych rozhodnutí v aktuálnom znení (ďalej len 
„vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí“). Podľa tejto vyhlášky o zverejňovaní súdnych 
rozhodnutí sa zverejnením rozumie publikovanie rozhodnutia na verejnosti dostupnom webovom 
sídle Ministerstva spravodlivosti SR prostredníctvom informačných systémov. Anonymizáciou sa 
rozumie postup, ktorým sa vylúčia z rozhodnutia údaje, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť alebo 
porušiť práva a právom chránené záujmy.15 Vykonanie anonymizácie zabezpečuje tá osoba, ktorá 
vyhotovuje prvopis rozhodnutia, alebo predsedom súdu poverený zamestnanec pre konkrétne 
súdne oddelenie s prístupovým oprávnením k súdnym spisom tohto súdneho oddelenia. Údaje sa 

                                                 
12 § 51 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v aktuálnom znení. 
13 VALENTOVIČ, M.; KAVICKÝ, R.: Analýza systému súdnictva a jeho výkonnosť v období do roku 
2010. Dostupné na: 
https://www.academia.edu/23711809/Anal%C3%BDza_syst%C3%A9mu_s%C3%BAdnictva_a_jeh
o_v%C3%BDkonnosti_v_obdob%C3%AD_do_roku_2010. 
14 § 82a ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v aktuálnom znení. 
15 § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  č. 482/2011 o zverejňovaní súdnych 
rozhodnutí v aktuálnom znení.  
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anonymizujú bezprostredne po vyhotovení prvopisu rozhodnutia.16 Údajmi, ktoré podliehajú 
anonymizácii sú číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu 
preukazujúceho totožnosť osoby; rodné číslo; bydlisko; dátum narodenia; telefónne číslo, faxové 
číslo, e-mailová adresa; názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového 
účtu, IBAN, názov účtu, číslo klienta; označenie katastrálneho územia; číslo listu vlastníctva; 
utajované informácie a obchodné tajomstvo; meno a priezvisko fyzickej osoby (okrem sudcov, 
súdnych úradníkov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, podnikateľov, 
právnych zástupcov a pod.); mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní 
a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní. Iné údaje 
o fyzickej osobe možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný 
pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal.17 Ostatné údaje nepodliehajú 
anonymizácii.  

 
3.) Elektronický výkon verejnej moci na súde 

Od 1. novembra 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2015 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci označovaný odborne ako tzv. zákon o e-Governmente  
(ďalej len iba  „zákon o e-Governmente“). Tento zákon je všeobecný právny predpis upravujúci 
spôsob výkonu verejnej moci elektronicky jednotným spôsobom pre všetky orgány verejnej moci 
a predstavil výraznú zmenu aj v činnostiach súdov. Zákonodarca stanovil ako cieľ tohto predpisu 
ustanovenie elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie s verejnou mocou aj verejnej 
moci medzi sebou v záujme zjednodušenia a zrýchlenia komunikačných procesov. Zákon o e-
Governmente nenahradil síce platné právne predpisy upravujúce súdne alebo správne konanie, ale 
definoval elektronickú komunikáciu ako alternatívu k listinnému spôsobu výkonu verejnej moci.18  

Na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci slúžia elektronické schránky, ktoré 
zriaďuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Zriaďuje ich pre fyzické osoby, fyzické osoby – 
podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. 
Elektronické schránky fyzických osôb sú zriadené automaticky občanovi Slovenskej republiky po 
dovŕšení 18. roku veku a o aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie môžu požiadať 
kedykoľvek. Aktivácia elektronickej schránky fyzickej osoby, ale aj fyzickej osoby – podnikateľa je 
podmienkou na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na doručovanie. Elektronické 
schránky orgánov verejnej moci sú aktivované súčasne so zriadením a elektronické schránky 
právnických osôb boli po 1. júli 2017 aktivované povinne všetkým právnickým osobám (zapísaným 
do obchodného registra).19  

Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky možno od orgánov verejnej moci prijímať 
elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok akoby boli doručené listinne. Zatiaľ čo 
u právnických osôb sa nejedná o vynútenú povinnosť elektronicky komunikovať s orgánom verejnej 
moci, pre orgán verejnej moci a osobitne pre súdy to v praxi znamená, že súdy majú od 1. 
novembra 2016 zasielať písomnosti výlučne do elektronických schránok aktivovaných na 
doručovanie. Do elektronickej schránky môžu súdy doručovať rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, 
stanoviská alebo iné dokumenty, napríklad výzvu na zaplatenie súdneho poplatku alebo výzvu na 
doplnenie podania. Takýmto spôsobom môžu súdy požiadať aj o ďalšie skutkové tvrdenia, ktoré sa 
týkajú sporu.20  

V rámci civilného procesu sa zaviedlo viacero zmien a dotkli sa aj problematiky doručovania, 
ktoré je všeobecne upravené v 7. hlave, v ustanoveniach § 105 - § 116 zákona č. 160/2016 Z. z. 
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). Vychádzajúc z § 105 ods. 1 CSP  sa medzi preferované 
spôsoby doručovania radí osobné doručenie na pojednávaní alebo pri inom právnom úkone súdu 
a doručovanie elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky, ktoré sa vykonáva podľa 
zákona o  e-Governmente. Ak sa nejedná o písomnosť do vlastných rúk, stranám sporu je dovolené 

                                                 
16 § 4 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  č. 482/2011 o zverejňovaní súdnych 
rozhodnutí v aktuálnom znení. 
17 § 5 ods. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  č. 482/2011 o zverejňovaní súdnych 
rozhodnutí v aktuálnom znení. 
18 https://www.etrend.sk/technologie/informatizacia-nie-je-pre-sudnictvo-vseliekom.html 
19 https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ 
20 https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2143 
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podľa § 105 ods. 2 CSP zvoliť si na doručovanie písomnosti aj elektronickú adresu. Tento spôsob 
doručenia možno použiť až po vyčerpaní možností uvedených v  § 105 ods. 1 CSP (t. j. doručenie 
na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu a doručovanie do elektronickej schránky) a strany o to 
výslovne požiadali. Písomnosť doručená na elektronickú adresu je považovaná za doručenú po 
troch dňoch odo dňa odoslania a súd teda neskúma, či sa s písomnosťou adresát oboznámil.21 
Správny súd doručuje písomnosti v zásade rovnakým spôsobom, čo upravuje zákon č. 162/2015 Z. 
z. Správny súdny poriadok v ustanovení jeho § 72.22 

Ďalším zo spôsobov doručenia písomnosti je doručenie prostredníctvom doručujúceho 
orgánu, ktoré je prípustné len v prípadoch, kedy nemožno doručiť písomnosť na pojednávaní alebo 
pri inom úkone súdu, do elektronickej schránky alebo na žiadosť strany na elektronickú adresu. 
Doručujúci orgán (poštový podnik alebo súdny doručovateľ) doručuje na adresu, ktorú si pre tento 
účel zvolila samotná strana sporu vo verejných registroch. Ak fyzická osoba nemá v registri 
obyvateľov evidovanú adresu, súd jej doručuje písomnosti oznámením na úradnej tabuli a na 
webovej stránke príslušného súdu a zároveň sa uplatňuje fikcia doručenia po uplynutí 15 dní odo 
dňa zverejnenia písomnosti.23 

Následkom nemožnosti doručenia písomnosti podľa § 106 CSP je fikcia doručenia. Ak sa 
písomnosť vráti súdu nedoručená, považuje sa za doručenú dňom vrátenia bez ohľadu na to, či sa 
adresát dozvedel o doručovaní písomnosti. 24  Civilný sporový poriadok upravuje v § 114 aj inštitút 
odpustenia zmeškania lehoty pod podmienkou ospravedlniteľného dôvodu, ktorý musí byť 
konkretizovaný. Pri doručovaní žaloby fyzickej osobe sa ustanovuje osobitný režim doručovania, 
kedy súd, ak nie je úspešný pri doručovaní podľa § 106 ods. 1 písm. a) CSP (na adresu uvedenú 
v registri obyvateľov alebo adresu miesta pobytu cudzinca), je povinný urobiť všetky potrebné úkony 
na zistenie skutočného pobytu žalovaného. Povinnosť súdu použiť „vyšetrovacie úkony“ na zistenie 
skutočného pobytu sa viaže len k doručovaniu žaloby a nie je týmto dotknuté doručovanie ostatných 
písomností.25 

Novelou zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v roku 2017 boli zavedené súdne 
poplatky za porušenie zákonnej povinnosti orgánov verejnej moci, advokátov, súdnych exekútorov, 
notárov a správcov. Sankcionovateľná zákonná povinnosť spočíva v povinnosti týchto subjektov 
doručovať podania od 1. júla 2017 iba do elektronickej schránky, ak je aktivovaná na doručovanie. 
Ich povinnosťou je aj v elektronickej komunikácii so súdom používať elektronickú schránku, ak je 
aktivovaná na doručovanie. Podanie na súd, ktoré nebude adresované do elektronickej schránky 
nebude zakladať jeho neúčinnosť, ale vystaví spomínané subjekty vzniku poplatkovej povinnosti. 
Súdny poplatok za spracovanie podania v listinnej podobe alebo doručeného inak ako do 
elektronickej schránky je vo výške 20 eur a je potrebné ho hradiť až od 1. januára 2018. 

Realizáciou projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva (ďalej len „RESS“) sa 

nadviazalo na prebiehajúce alebo zrealizované investície do elektronizácie justície a dopĺňajú sa 
projekty elektronizácie verejnej správy na centrálnej aj regionálnej úrovni, ako aj požiadavky 
Európskej únie.  Hlavné aktivity projektu RESS boli realizované tromi zmluvami: Zmluvou 
o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnictva, Zmluvou na dodávku riešenia 
Informačného systému Videokonferencií a Zmluvou na dodávku riešenia Informačného systému 
Úložiska. Prostredníctvom projektu sa zaviedli nové a rozvinuli už existujúce verejné elektronické 
služby súdnictva využitím údajov z vtedajších systémov, s prihliadnutím na vybudovanie technickej 
infraštruktúry videokonferencií a vybudovaním univerzálneho bezpečného úložiska súdov. Týmito 
verejnými elektronickými službami sú:  
a) podávanie návrhov na začatie súdneho konania a iných písomností (portál eŽaloby) - EZA 

– modul EZA umožňuje po prihlásení prostredníctvom elektronických formulárov podať na 
okresné a krajské súdy (teda na všeobecné súdy) návrh na začatie súdneho konania, podanie 
k existujúcemu súdnemu konaniu, podanie podpísané so zaručeným elektronickým podpisom 
a bez zaručeného elektronického podpisu, podanie v občianskoprávnych, obchodných alebo 
správnych veciach; 

                                                 
21 § 105 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v aktuálnom znení. 
22 § 72 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v aktuálnom znení. 
23 § 106 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v aktuálnom znení. 
24 § 111 a § 112 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v aktuálnom znení. 
25 § 116 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v aktuálnom znení. 
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b) poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania - ESP – ide 

o novú funkcionalitu, ktorá umožní sprístupniť dokumenty vedené v rámci elektronického 
súdneho spisu a informovať účastníkov konania o zmenách stavu konania formou zasielania 
notifikácií; 

c) elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov - EDZ – umožňuje 

zadávanie žiadosti o úkony znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti online pre všetky 
typy zadávateľov a umožňuje odosielanie správy priami z aplikácie EDZ do dátovej schránky 
zadávateľov;  

d) centrálna evidencia exekúcií - CEEx – systém umožňujúci získať bezplatne právne použiteľné 

výpisy exekúcií, ktoré vypovedajú o exekučných konaniach za celé územie Slovenska; 
e) sprístupnenie priebehu súdneho pojednávania vzdialeným tretím stranám on-line; 
f) poskytovanie videokonferenčných služieb súdnictva; 
g) zabezpečenie vzdialenej videokomunikácie účastníkov konaní; 
h) zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií - ISU / InfoSÚD – prínosom tejto 

služby je poskytovanie výkonnejšieho fulltextového vyhľadávania a umožňuje vyhľadávanie aj 
v textoch publikovaných dokumentov a zobrazuje výsledky vyhľadávania na mape, prípadne 
formou grafu; 

i) poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky - JUS – systém umožňujúci 
obyvateľom jednoduchý, ľahký  a prehľadný prístup k štatistickým informáciám, ako aj 
umožnil zjednodušenie úkonov súvisiacich s poskytovaním zdrojových údajov od ich pôvodcu.26 

 
4.) Portál právnych informácií a elektronická zbierka zákonov SLOV-LEX 

Projekt elektronickej zbierky zákonov tzv. SLOV-LEX zabezpečil svojimi výsledkami skutočný 
a efektívny prístup všetkých k platnej legislatíve a umožnil riadenie legislatívneho procesu. Za cieľ si 
okrem vyššie spomenutého stanovil vypracovať pracovný nástroj pre odbornú aj širokú verejnosť, 
ktorý uľahčí prístup k prameňom práva a judikatúre, ako aj umožní zároveň rýchlejšiu orientáciu 
v právnom poriadku Slovenskej republiky. Projekt  SLOV-LEX sa skladal z dvoch vzájomne 
prepojených informačných systémov. Prvý predstavovala eZbierka ako informačný systém na 
poskytovanie záväzných elektronických a informatívnych konsolidovaných znení právnych 
predpisov a iných noriem adresátom práva. Druhým sa stal  informačný systém eLegislatíva pre 
riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu, ktorý bol a je vybavený pokročilým 
editačným nástrojom pre tvorcov legislatívy.27 V tendenciách zvýšenia prístupnosti, kvality 
a efektívnosti legislatívneho toku a lepšej prehľadnosti a dostupnosti právnych služieb následne 
pokračoval aj ďalší projekt Ministerstva spravodlivosti SR  pod názvom Portál právnych informácií – 
Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov.  Portál právnych informácií bol vytvorený ako portál 
pre obyvateľov SR, pre podnikateľov podnikajúcich v SR, ako aj pre  samosprávu na získanie 
informácií, ktoré budú navzájom prepojené vnútornými a vonkajšími väzbami a uľahčia 
vyhľadávanie a prehľadávanie. Účelom Portálu právnych informácií mal byť prínos vo forme 
informovanosti verejnosti, kontroly súdnictva a správy justície, a to  vďaka sprístupneniu 
anonymizovaných súdnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre 
ľudské práva v Štrasburgu.  

Cieľom projektu bolo taktiež zabezpečiť efektívny proces vytvárania stanovísk a pozícií 
k návrhom legislatívnych aktov Európskej únie a zabezpečiť procesy vytvárania a publikácie 
vykonávacích právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
Slovenskej republiky.28 

                                                 
26 Prezentácie k záverečnej konferencii k ukončeniu projektov v rámci Operačného programu 
Informatizácie spoločnosti. Ministerstvo spravodlivosti SR. Dostupné na: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2017 
27Elektronická Zbierka zákonov (SLOV-LEX). Ministerstvo spravodlivosti SR. Dostupné na: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-
projekty/Elektronicka%20zbierka%20zakonov/Uvod.aspx 
28Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX (IS PPI). 
Ministerstvo spravodlivosti SR. Dostupné na: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1948 
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Právny a informačný portál SLOV-LEX je v súčasnosti verejne a bezplatne dostupný na 
webovom sídle www.slov-lex.sk a jeho tvorba bola spojená dokonca s následnou legislatívnou 
zmenou. S účinnosťou od 1. januára 2016 bol prijatý nový zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil 
a nahradil zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Spomenutý nový zákon zrovnoprávnil  všetky zbierky zákonov v listinnej a v 
elektronickej podobe, čo zakotvil aj vo svojom § 12 ods. 3 nasledovne: „Elektronická podoba 
a listinná podoba zbierky zákonov majú rovnaké právne účinky a zhodný obsah.“. 
 
5.) Rozvoj a technická inovácia súdno-trestnej a civilnej agendy Ministerstva 
spravodlivosti SR 

Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva 
spravodlivosti SR (ďalej len „RTIS“) pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je vytvorenie 
technických predpokladov pre zavedenie elektronického súdneho spisu, ktorý predstavuje 
komplexný informačný systém pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy tak, aby vedenie 
spisu bolo umožnené v elektronickej podobe počas celého jeho životného cyklu. Vytvorenie 
systémového modulu, elektronický súdny spis tvorilo z hľadiska objemu aj náročnosti prác najväčšiu 
časť projektu a položilo základy elektronizácie procesov na súdoch. Zavedenie elektronického 
súdneho spisu podporí zníženie súdnych prieťahov v konaniach, prinesie rýchlejšiu formu 
doručovania súdnych rozhodnutí a zníži administratívne náklady. Informačný systém má spĺňať 
bezpečnostné štandardy. Tok dát má byť šifrovaný a dáta majú byť ukladané na osem centrálnych 
úložísk krajských súdov, čo má priniesť možnosť okamžitého prístupu a distribúcie spracovávaných 
spisov aj vzdialene. V prípadoch zmien miestnej príslušnosti alebo zmeny zákonného sudcu by 
takto odpadlo kopírovanie a prenášanie spisov, dokladov a iných písomností. Systém umožňuje 
používateľom súdneho manažmentu nahliadnuť do spisu aj vzdialene za prísneho dodržania 
všetkých bezpečnostných opatrení.29 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 
o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný 
súd a vojenské súdy upravuje vedenie elektronického súdneho spisu v § 168 ods. 4 takto: „Súdny 
spis sa vedie v elektronickej podobe, a to v agendách, ktoré určí ministerstvo.“ 30 Ministerstvo 
spravodlivosti SR  určuje vo svojej Inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR  č. 1/2017 
o elektronickom súdnom spise agendy, v ktorých sa súdny spis vedie v elektronickej podobe. 
Elektronický súdny spis sa vedie od 1. februára 2017 pre agendy s označením súdneho registra 
„Up“, „CoUp“ a „Pre“. Od 1. marca 2017 sa vedie pre agendy s označením súdneho registra „PNre“, 
„PNsre“, „Cb“, „Cbi“ a „Cob“. Pre agendy s označením súdneho registra „Ek“ a „CoEk“ sa vedie 
elektronický súdny spis od 1. apríla 2017 a od 1. augusta 2017 pre agendy s označením súdneho 
registra „OdK“, „OdS“ a „Odi“.31 

V rámci druhej časti projektu má byť zabezpečené nahrávanie všetkých súdnych 
pojednávaní. V období pred realizáciou projektu boli pojednávacie miestnosti vybavené príslušnou 

technikou len v 1/6 prípadov a tak sa priebeh pojednávaní zaznamenával do zápisnice, ktorá však 
nepredstavovala doslovný zápis, ale bola len skrátenou formou zachytenia priebehu pojednávania. 
V rámci projektu RTIS by sa mali vybaviť nahrávacími zariadeniami pojednávacie miestnosti 
všetkých okresných aj krajských súdov, čo by umožnilo overiť si tvrdenia účastníkov konania 
z prípadných sťažností a nahrávky by slúžili aj ako nástroj pre sudcov pri vyhodnocovaní výpovedí. 
Dosiahnutým výsledkom po realizácii projektu je 503 pojednávacích miestností vybavených 
digitalizáciou záznamu z pojednávaní.  Záznam sa vytvára automatizovaným systémov na 
uchovávanie nahrávok a priraďuje sa k súdnemu spisu. Ministerstvo spravodlivosti SR následne 

                                                 
29 Elektronický súdny spis. Ministerstvo spravodlivosti SR. Dostupné na:  
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-
projekty/Elektronicky%20sudny%20spis/Uvod.aspx 
30 § 168 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  č. 543/2005 o Spravovacom 
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské 
súdy. 
31 Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č. 1/2017 o elektronickom súdnom spise. 
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investovalo aj vlastné zdroje na nákup nahrávacích zariadení pre každého aktívneho sudcu.32 
Projekt RTIS čiastočne riešil aj problematiku elektronizácie činnosti znalcov, prekladateľov 
a tlmočníkov a základ pre automatizáciu justičnej štatistiky. 

 
6.) Informačný systém Registra úpadcov 

Projektom Informačný systém Registra úpadcov (ďalej len „IS RÚ“) sa implementoval 
elektronický systém registra úpadcov, ktorý poskytoval elektronickú podporu procesom v oblastiach 
konkurzného konania, reštrukturalizácie, oddlženia alebo incidenčných sporov. Projekt IS RÚ si za 
cieľ stanovil zaviesť zrýchlenie a zefektívnenie týchto typov konaní, zaviesť elektronickú 
komunikáciu a eliminovať duplicitné úkony vďaka integrácií informačných systémov štátnej správy. 
V rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania by malo dôjsť k zaisteniu transparentnosti 
a publicity (zverejňovaniu relevantných a zákonom stanovených informácií) samotného konania aj 
jeho priebehu.33 Ako sa to však uchytí v praxi ukáže až blízka budúcnosť. 

 
3 ZÁVER  

Som toho názoru, že na viacerých úsekoch justície a správy justície, či hlavne správy 
súdnictva, proces a projekty v rámci e-Justice určite veľmi pomôžu a pomáhajú v súčasnosti justícii 
a správe justície k ich lepšej kontrole zo strany verejnosti i štátu, k ich priblíženiu verejnosti, 
k zákonnosti, ako aj k ich vyššej efektívnosti v rámci praxe.  

Ako hlavný nedostatok vnímam malú informovanosť verejnosti o systéme a projektoch e-
Justice, verejnosť s novými modulmi a s elektronickými systémami v rámci e-Justice nevie narábať 
a ani ich používať, čo je dôsledkom slabej osvety zo strany Ministerstva spravodlivosti SR. 
Riešením nie je iba organizovanie platených školení pre advokátov, či pre právnikov, správcov 
konkurzných podstát alebo účtovníkov a audítorov, teda pre odbornú verejnosť, ale riešením by 
mohla byť masívna osveta, zadarmo videosemináre, či videoškolenia a videokonferencie aj pre 
neodbornú verejnosť, ktoré by pomohli v orientácii sa i v práci aj neodbornej verejnosti v rámci 
využívania systémov e-Justice. Taktiež by pomohla neustála on-line pomoc alebo tzv. chatboty, či 
on-line kontrola vypĺňania formulárov tak, ako to má urobené Finančná správa SR. 

Ako ďalší nedostatok vnímam systémovú nestálosť niektorých modulov, či systémov v rámci 
projektov e-Justice, nehovoriac o častej preťaženosti systémov a ich následným výpadkom. 
Odstrániť sa to dá cez pravidelnú modernizáciu hardvéru a hlavne cez zvyšovanie a zlepšovanie 
kapacity internetových prenosov v rámci e-Justice.  

Ako nedoriešenú vec považujem nekompatibilitu niektorých systémov a ich neprepojenosť, 
čo narúša určitý komfort, rýchlosť a zjednodušenie práce užívateľov v rámci e-Justice. Danej situácii 
by určite pomohlo prepojenie viacerých systémov. 

Ako návrh de lege ferenda by som si dovolil uviesť myšlienku legislatívneho zakotvenia 
a úpravy on-line (resp. naživo) a zadarmo videoprenosov z verejných pojednávaní z pojednávacích 
miestností jednotlivých všeobecných súdov pre verejnosť, alebo na začiatok aspoň z 
verejných pojednávaní na Najvyššom súde SR. Slúžilo by to jednak k lepšej kontrole sudcov zo 
strany verejnosti, keďže sú pojednávania verejné a záujem verejnosti, či médií na zúčastnení 
daného pojednávania, by nebol limitovaný voľnou kapacitou miest v pojednávacej sále súdu pre 
verejnosť. Takéto on-line alebo nahrané videoprenosy by sa mohli uchovávať aj v on-line archívoch 
súdov alebo Ministerstva spravodlivosti SR a slúžili by aj k praktickej výučbe pre študentov na 
právnických fakultách, či pre justičných čakateľov a inú odbornú, či neodbornú  verejnosť. 

Myslím si teda, že ďalšia modernizácia a ďalšie pokračovanie v procese elektronizácie 
správy súdnictva v rámci systému e-Justice je v Slovenskej republike určite žiaduce a veľmi 
potrebné. Uznávam, že mnohé zmeny realizované v rámci elektronizácie súdnictva sú systémovej 

                                                 
32 Nahrávanie pojednávaní prispelo k vyššej transparentnosti súdnych konaní. Tlačový a informačný 
odbor Úradu vlády SR. Dostupné na: http://www.vlada.gov.sk/nahravanie-pojednavani-prispelo-k-
vyssej-transparentnosti-sudnych-konani/ 
33 Informačný systém Register úpadcov (IS RÚ). Ministerstvo spravodlivosti SR. Dostupné na: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-
projekty/Informacny%20system%20Register%20upadcov/Informacny-system-Register-
upadcov.aspx 
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povahy a ich nasadenie je procesom dlhodobým a zložitým, no určite  je potrebné v ňom naďalej 
pokračovať. 
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FUNKCIA ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE PRI 
ZABEZPEČOVANÍ NEZÁVISLÉHO A TRANSPARENTNÉHO 

SÚDNICTVA 

Ingrid Papáčová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The Corps of the Prison and Court Guard may be included in the character of the 

profession, not only in the administration of prisons, but also in the administration of justice. The 
author focuses primarily on the function of the Corps of the Prison and Court Guard in securing an 
independent and impartial judiciary, in its specific position and its profession or function in relation to 
administration of justice. 
 
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže môžeme jeho charakterom (charakterom činnosti) 

zaradiť nielen do správy väzenstva, ale aj do správy justície. Autorka sa v príspevku sústredí 
prioritne na funkciu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní nezávislého a 
nestranného súdnictva s prihliadnutím na jeho špecifické postavenie a na jeho činnosť, či funkciu vo 
vzťahu k správe justície. 
 
Key words: independent judiciary, administration of justice, transparent judiciary, Corps of the 

Prison and Court Guard. 
 
Kľúčové slová: nezávislosť súdnictva, správa justície, transparentnosť súdnictva, Zbor väzenskej a 

justičnej stráže. 
 
 
1 ÚVOD 

Súdna moc v Slovenskej republike je vykonávaná prostredníctvom súdov Slovenskej 
republiky. „Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.“1 
Takýmto spôsobom je možné dosiahnutie nezávislosti a nestrannosti súdov tak, aby nedochádzalo 
k ovplyvňovaniu ich činnosti. Ako vhodné sa javí definovanie troch základných výrazov, a to 
nezávislosť, nestrannosť a vykonávanie činnosti oddelene. 

Nezávislosťou možno rozumieť oddelenie súdne moci, ako aj súdov, či sudcov od iných 
orgánov verejnej správy tak, že svoju činnosť budú vykonávať samostatne od nich. „ Súdnu a 
sudcovskú nezávislosť možno považovať za prirodzenú súčasť základného práva na súdnu 
ochranu. Nezávislosť súdov a nezávislosť sudcov sú v právnom poriadku Slovenskej republiky 
ústavné zásady zaručené systémom ich ústavných a zákonných záruk.“2 

„Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom 

konania nestranného súdu, to znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby 
voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil 
všetky okolnosti záväzné pre rozhodovanie vo veci. Nestranný súd poskytuje všetkým účastníkom 
konania rovnaké príležitosti na uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok, pokiaľ 
súd má právomoc o takomto práve rozhodnúť.“3 

                                                 
1 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v aktuálnom znení, 7. hlava, čl. 141 ods. 2 
2 Dostupné online: http://www.epi.sk/odborny-clanok/Procesne-garancie-nezavislosti-a-nestrannosti-
v-trestnom-konani.htm [dňa 07.02.2019], taktiež: PERHÁCS, Z.: Procesné garancie nezávislosti a 
nestrannosti v trestnom konaní; Justičná revue, 65, 2013, č. 12, s. 1551 – 1568. 
3 Dostupné online: http://www.epi.sk/odborny-clanok/Procesne-garancie-nezavislosti-a-nestrannosti-
v-trestnom-konani.htm [dňa 07.02.2019], taktiež: PERHÁCS, Z.: Procesné garancie nezávislosti a 
nestrannosti v trestnom konaní; Justičná revue, 65, 2013, č. 12, s. 1551 – 1568. 
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Aj napriek skutočnosti, že je ich činnosť vykonávaná oddelene od iných štátnych orgánov, je 
v tomto systéme možné nájsť určitý nedostatok. Ten sa netýka ich činnosti ako takej, avšak je na ňu 
priamo naviazaný. Za takýto nedostatok možno chápať spoluprácu Zboru väzenskej a justičnej 
stráže pri zabezpečovaní nezávislosti a nestrannosti súdnictva. 
 

Zbor väzenskej a justičnej stráže predstavuje špecifický zbor, ktorý v rámci organizácie 
verejnej správy radíme do štátnej správy, konkrétne do skupiny verejných zborov. Špecifikom 
verejných zborov je, že ich pôsobenie je sústredené na určitú oblasť, v ktorej pôsobia. 

„Špecifikom verejných zborov je to, že ide o organizované zbory, ktorých vnútornú 
organizáciu, ako aj ich vedenie schvaľuje priamo  príslušný minister, ktorému sú podriadené (napr. 
minister vnútra a Policajný zbor). Zároveň sa verejné zbory musia vo svojej činnosti riadiť Ústavou 
SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.“4 

V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže teda už zo samotného názvu možno vyvodiť 
záver, že oblasť pôsobenia je zameraná na justíciu a na väzenstvo. Na základe uvedeného teda 
možno hovoriť o jeho zaradení do správy väzenstva a do správy justície. 

V Slovenskej republike sa jedná o kurióznu situáciu, kde jeden zbor figuruje v dvoch rôznych 
správach pôsobiacich síce na seba nadväzujúcich správach, avšak rozsahom činností 
a kompetencií diametrálne odlišných. 

Nakoľko sa činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže priamo dotýka nezávislosti 
a transparentnosti súdnictva v Slovenskej republike, je vhodné poukázať na jeho postavenie 
v systéme, ako aj na jeho funkciu pri zabezpečovaní uvedených inštitútov. 
 
2 ČINNOSŤ ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE PRI SPRÁVE JUSTÍCIE 

Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže predstavuje samostatnú problematiku. Jedná sa 
o pomerne ťažkopádne určený okruh pôsobenia Zboru väzenskej a justičnej stráže. Uvedené 
možno konštatovať z nasledovných dôvodov: 

- činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže je vymedzená vo viacerých právnych 
predpisoch, 

- činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže je vymedzená aj v interných dokumentoch, 
- činnosť je vymedzená ako komplexný systém, nie ako separovaný okruh pre správu 

väzenstva a pre správu justície. 
 

2.1 Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže pri správe justície podľa zákona č. 
4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych 
predpisov 

Zbor väzenskej a justičnej stráže zabezpečuje svoju činnosť v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. 
o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon 
o Zbore väzenskej a justičnej stráže“), konkrétne v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) – t) a ods. 2, kde je 
upravená činnosť vykonávaná Zborom väzenskej a justičnej stráže na úseku väzenstva a na úseku 
justície. 

Táto činnosť je vymedzená ako pôsobnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže, avšak nie je 
striktne oddelená pre jednotlivé správy. Taktiež samotná činnosť nie je jasne vymedzená. Pôsobí 
len ako sumarizácia oblastí pôsobenia, v ktorých Zbor väzenskej a justičnej stráže vykonáva svoju 
činnosť. 

V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže možno konštatovať, že v zmysle Zákona 
o Zbore väzenskej a justičnej stráže dochádza na úseku správy justície k plneniu nasledovných 
činností: 

- zabezpečuje ochranu poriadku a ochranu bezpečnosti jednak v objektoch súdu, ako aj v 
objektoch prokuratúry,5 

- zabezpečuje nerušený priebeh súdneho konania,6 

                                                 
4 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné – Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C.H.BECK, 
2018. 101 s. ISBN 978-80-89603-68-8 
5 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov, 
§ 4 ods. 1 písm. g) 
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- zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, ochranu objektov 
detenčného ústavu, ochranu objektov súdu a ochranu objektov prokuratúry,7 

- zabezpečuje ochranu v objekte súdu zadržanie obvineného, ako aj jeho dodanie do výkonu 
väzby,8 

- zabezpečuje zadržanie odsúdeného a jeho dodanie do výkonu trestu odňatia slobody v 
súlade s osobitným predpisom.9 

Podľa Zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže sa jedná o najširšie stanovený okruh 
pôsobenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom konkrétnejšie činnosti a kompetencie je nutné 
vymedziť v znení iných právnych predpisov a interných noriem Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 
2.2 Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže pri správe justície podľa zákona 

73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 

Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 
neskorších právnych predpisov je zákon, ktorý rieši len tú časť Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
ktorá je v služobnom pomere k štátu, čiže príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a nie 
zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Prerozdelenie kompetencií, podobne ako 
v Zákone o Zbore väzenskej a justičnej stráže nie je definované. 

Ďalším špecifikom je taktiež, že sa jedná o zákon, ktorý pojednáva o výkone štátnej služby, 
avšak daný zákon nedefinuje konkrétne činnosti. Obsahuje prioritne práva a povinnosti príslušníka, 
ako aj disciplinárne konanie voči príslušníkovi (ako vo veciach disciplinárnych odmien, tak aj 
disciplinárnych opatrení). 

Uvedený zákon však uvádza obsah tejto činnosti v definovaní výkonu štátnej služby: 
„Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného 
pomeru, činnosť vykonávaná na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného a činnosť, ktorá je 
predmetom služobnej cesty.“10 

 
2.3 Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže pri správe justície podľa Ročenky 

Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže predstavuje jeden zo základných dokumentov 
Zboru väzenskej a justičnej stráže. Jedná sa o každoročne vydávanú sumarizáciu činností Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. Posledná aktualizácia daného dokumentu je z roku 2017 (pre rok 2018 
ešte nebola vydaná). Jedná sa o dokument Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 
2017, číslo: GR ZVJS-49/11-2018. 

Činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže, konkrétne činnosti justičnej stráže je venovaná 
samostatná časť. 

Na základe uvedeného dokumentu možno zhodnotiť, že justičná stráž zabezpečuje „ochranu 
verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch a v blízkosti objektov ministerstva spravodlivosti, 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Súdnej rady, dvoch Špecializovaných trestných súdov, 
Úradu špeciálnej prokuratúry, ôsmich krajských súdov a prokuratúr a 54 okresných súdov a 
prokuratúr v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zboru.“11 

Zbor väzenskej a justičnej stráže tak zabezpečuje okrem iného činnosť: 
- v predsúdnych konaniach, 

                                                                                                                                       
6 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov, 
§ 4 ods. 1 písm. g) 
7 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov, 
§ 4 ods. 1 písm. h) 
8 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov, 
§ 4 ods. 1 písm. i) 
9 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov, 
§ 4 ods. 1 písm. i) 
10 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, § 188a ods. 1 
11 Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2017, číslo: GR ZVJS-49/11-2018, str. 12 
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- v súdnych konaniach, 
- pri konaniach a dohode o vine a treste, 
- ochrana objektu súdu a prokuratúry, 
- zadržanie strelných a iných zbraní, 
- zadržanie osôb, 
- odovzdanie  osôb do výkonu trestu odňatia slobody, 
Z uvedeného možno zhodnotiť, že uvedený dokument reflektuje na zmeny vykonané v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže pričom ich sumarizáciou a vyhodnotením poukazuje na možné 
nedostatky nielen pri prerozdelení úloh, ale aj možných nedostatkov v systéme. Priamo však danú 
činnosť nedefinuje, pôsobí len ako sumarizácia vykonávanej činnosti. 
 
3 FUNKCIA ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE PRI ZABEZPEČNOVANÍ 

NEZÁVISLOSTI A NESTRANNOSTI SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Zbor väzenskej a justičnej stráže na základe jemu zverených činností zabezpečuje široký 
okruh pôsobnosti. Je nepochybné, že sa jedná o jeho nenahraditeľnú funkciu v systéme pri 
zabezpečovaní tak správy justície, ako aj väzenstva. 

Pokiaľ však chceme pojednávať o funkcii Zboru väzenskej a justičnej stráže vo vzťahu 
k nezávislosti a transparentnosti súdov, je nutné hľadieť na jeho činnosti práve v danej oblasti. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že justícia a jej chod je práve zabezpečená Zborom 
väzenskej a justičnej stráže. Ten pôsobí ako nosný prvok pre zabezpečenie plynulého priebehu 
súdneho konania tak, aby príslušní sudcovia mohli postupovať v zmysle zákona na základe im 
zverených kompetencií 

Samotná funkcia Zboru väzenskej a justičnej stráže má pri zabezpečovaní nestrannosti 
a transparentnosti súdov nenahraditeľné postavenie. Uvedené možno konštatovať nielen z dôvodu, 
že príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže tvoria prvú kontraktnú bariéru medzi verejnosťou 
a vstupom do budovy súdov, ale z dôvodu, že ich prítomnosť je na súdnych konaniach v niektorých 
prípadoch nevyhnutná. Ako príklad možno uviesť prípad, kedy odsúdený páchateľ na doživotie  z 3-
násobnej vraždy napadol príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže po zamietnutí jeho žaloby 
voči Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vo veci nemajetkovej ujmy. Útok smeroval proti 
príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže ako verejnému činiteľovi, pričom konečný útok mal 
smerovať voči sudcovi, ktorý rozhodoval v danej veci.12 

 
4 ZÁVER 

Záverom možno konštatovať, že Zbor väzenskej a justičnej stráže ako orgán štátnej správy 
priamo nezasahuje do činnosti súdov, avšak svojou činnosťou zabezpečuje plynulý priebeh súdnych 
konaní, ako aj zabezpečuje dodržiavanie nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v Slovenskej 
republike. 

Jedná sa o špecifický verejný ozbrojený zbor, ktorý je ku svojej činnosti v opodstatnených 
prípadoch oprávnený k použitiu donucovacích prostriedkov. 

Zároveň možno konštatovať, že v porovnaní s inými štátmi je v Slovenskej republike priamo 
napojený tak na správu väzenstva, ako aj na správu justície. Nakoľko však ani jeden právny 
predpis, či interný dokument nereflektuje na prerozdelenie kompetencií medzi týmito dvoma časťami 
zboru, javí sa ako vhodné jasné vymedzenie rozsahu činnosti pre jednotlivé časti zboru, a to teda 
pre Zbor väzenskej stráže a pre Zbor justičnej stráže. Uvedené prerozdelenie a jasné vymedzenie 
môže mať v konečnom dôsledku vplyv na jednoduchšie a striktnejšie definovanie právomocí 
jednotlivých subjektov. 
 
Použitá literatúra: 

PERHÁCS, Z.: Procesné garancie nezávislosti a nestrannosti v trestnom konaní; Justičná revue, 65, 
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VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné – Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C.H.BECK, 
2018. 338 s. ISBN 978-80-89603-68-8 

                                                 
12 Bližšie pozri: Vyhlásenie Adriána Baláža - riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru 
väzenskej a justičnej stráže zo dňa 27.01.2017(dostupné aj online: https://nitra.dnes24.sk/nove-
informacie-v-pripade-utoku-na-sude-v-nitre-akterom-bol-trojnasobny-vrah-261972 [dňa 11.02.2019]) 
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VYŘIZOVANÍ STÍŽNOSTÍ NA PRŮTAHY V ŘÍZENÍ ORGÁNY 
STÁTNÍ SPRÁVY SOUDŮ 

Soňa Pospíšilová 

Univerzita Palackého, Právnická fakulta 
 

 
Abstrakt: The transparency of the justice contributes significantly the legal regulation of the 

disposing of complaints about the procedure of the courts, which is in the Czech republic entrusted 
to the authorities of state administration of courts. One of the reasons complaints may also be 
delays in the judicial proceedings. Authorities of state administration of courts under judicial 
supervision shall monitor and evaluate the process of the courts in the proceedings, even in terms of 
whether the proceedings do not lead to unnecessary delays. The aim of the contribution is to 
analyse the legal regulation of the disposing of complaints about delays in proceedings, its 
evaluation and reflection by the author over the possibilities of using other legal means against the 
delays in the proceedings. 
 
Abstrakt: K transparentnosti soudnictví výrazně přispívá právní úprava vyřizování stížností na 

postup soudů, jež je v České republice svěřeno orgánům státní správy soudů. Jedním z důvodů 
stížnosti mohou být i průtahy v soudním řízení. Orgány státní správy soudů v rámci tzv. soudního 
dohledu sledují a vyhodnocují postup soudů v řízení, a to i z hlediska, zda v řízení nedochází ke 
zbytečným průtahům. Cílem příspěvku je analýza právní úpravy vyřizování stížností na průtahy 
v řízení, její zhodnocení a zamyšlení autorky nad možnostmi využití dalších právních prostředků 
proti průtahům v řízení. 
 
Key words: complaint, delays, official of the court, Ministry od Justice 
 
Kľúčové slová: stížnost, průtahy, soudní funkcionář, ministerstvo spravedlnosti 

 
 
1 ÚVOD 

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů je nedílnou součástí práva na spravedlivý 
proces. Přitom platí, že není-li lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená zákonem, je třeba rozhodnutí 
vydat ve lhůtě přiměřené. Právo na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě je zakotveno v českém 
právním řádu a plyne i ze závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva.1 
Toto právo je každému garantováno také ve vztahu k rozhodování soudů jako orgánů veřejné moci. 
V právním státě je právo na svobodný přístup k soudům spjato s právem na zákonného soudce.2 
Z práva na zákonného soudce bývá dovozováno i právo na rozhodnutí věci, tzn., že soud nemůže 
zůstat nečinný, neboť by se jednalo o v právním státě nepřípustné odepření spravedlnosti.  

Máme zde však dvě v podstatě protichůdné složky práva na spravedlivý proces, a to na 
jedné straně zájem osoby v postavení účastníka řízení na rychlém vyřízení věci, bez zbytečných 
průtahů a na straně druhé obecný zájem na řádném výkonu spravedlnosti, respektujícím požadavek 
na postup v řízení v souladu s právními předpisy a zajištění spravedlivé ochrany práv účastníků 
řízení. Podle jakých kritérií však posoudit, kdy lze průtahy v soudním řízení považovat za zbytečné? 
Pro tyto účely je nezbytné vnímat významnou roli soudní judikatury, která prostřednictvím zejména 

                                                 
1 Jde zejména o čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usnesení 
předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 
Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu 
navazujících). 
2 Právo na zákonného soudce je zakotveno v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
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vrcholných soudních instancí sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů nižších instancí 
i vlastní rozhodovací činnost a v zájmu jednotného rozhodování přijímá rozhodnutí a stanoviska. 
Právní argumentace, kterou soudy používají ve svých rozhodnutích, slouží jako významná pomůcka 
a vodítko při výkladu a aplikaci právních ustanovení. Ustálená rozhodovací činnost soudů je také 
určitým garantem právní jistoty a obecné důvěry v právo.3   

Ústavní soud svůj názor na porušení práva na přiměřenou délku řízení neúměrně dlouhým 
soudním řízením v obecné rovině vyjádřil jednoznačně. Opakovaně dospěl k závěru, že je 
povinností státu organizovat své soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině 
základních práv a svobod a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod byly 
respektovány. Nevhodná soudní organizace nemůže jít podle názoru Ústavního soudu k tíži 
občanů, kteří se na soudy obrací pro ochranu svých práv. Neodůvodněné průtahy v řízení nelze 
v demokratickém právním státě ničím ospravedlnit, oslabují princip právní jistoty a důvěru občanů 
v právo.4 Soudcovská nezávislost podle názoru Ústavního soudu neznamená, že soudce může být 
při svém rozhodování liknavý. „Soudce musí rozhodovat nestranně a spravedlivě, podle svého 
nejlepšího svědomí a vědomí v souladu se zákony a bez průtahů. Není možné stavět rychlost 
rozhodování do protikladu s nezávislostí justice. Obě tyto hodnoty jsou stejně významné a 
z hlediska ústavního pořádku je třeba jim poskytovat dostatečnou zákonnou ochranu, tak, aby 
nemohlo dojít k jejich narušování.“5  

Z pohledu judikatorní praxe je třeba právo na projednání věci v přiměřené lhůtě chápat 
zejména jako zákaz nepřiměřeně dlouhých řízení. Podle závěrů judikatury nelze vycházet z nějaké 
abstraktní předem dané doby řízení, která by mohla být pokládána za přiměřenou, ale je třeba 
přihlížet ke konkrétním okolnostem individuálního případu.6 Evropský soud pro lidská práva nicméně 
ve své judikatuře postupně dovodil určitá kritéria, podle kterých posuzujeme, zda je délka řízení 
přiměřená či nikoliv.7 Ve světle těchto kritérií k porušení práva na přiměřenou délku řízení může dojít 
i tehdy, nedošlo-li v řízení k průtahům, a naopak, i když k průtahům v řízení došlo, nemusí se vždy 
jednat o porušení práva na přiměřenou délku řízení, jestliže řízení jako celek odpovídá dobou svého 
trvání času, v němž je možné uzavření řízení zpravidla očekávat. Rovněž Ústavní soud zdůrazňuje, 
že přiměřenost doby řízení nelze vyjádřit numericky, neboť je podmíněna objektivně charakterem 
projednávané věci a musí být zkoumána ve světle konkrétních okolností případu.8 

                                                 
3 Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 18. února 1999, sp. zn. I. ÚS 526/98, dostupný na 
<nalus.usoud.cz>. 
4 Zejména nález ÚS ze dne 14. září 1994, sp. zn. IV. ÚS 55/94, nález ÚS ze dne 12. ledna 1999, sp. 
zn. I. ÚS 209/98, nález ÚS ze dne 10. listopadu 1998, sp. zn. IV. ÚS 358/98, nález ÚS ze dne 4. 
srpna 2004, sp. zn. I. ÚS 296/04, nález ÚS ze dne 3. února 2005, sp. zn. III. ÚS 124/04, nález ÚS 
ze dne 8. března 2010, sp. zn. I. ÚS 2859/09, dostupné na <nalus.usoud.cz>. 
Obdobně např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. května 1981 ve věci Bucholz 
proti Německu, stížnost č. 7759/77, rozhodnutí Velkého senátu ESLP ze dne 29. března 2006 ve 
věci Apicella proti Itálii, stížnost č. 6489/01, dostupné na <www.echr.coe.int>.  
5 Cit. Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 60/04, dostupné na 
<nalus.usoud.cz>. 
6 Srov. Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 
2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, dostupné na <www.nsoud.cz>, publikováno též ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 58/2011. Obdobně též nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 
2015, sp. zn. I. ÚS 1599/13, nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2015, sp. zn. III. ÚS 197/15, 
dostupné na <nalus.usoud.cz>. 
7 Jedná se o tato kritéria: složitost věci (skutková, právní, procesní), chování účastníka (jde mu 
k tíži, jedná-li obstrukčně či svá práva zneužívá), postup příslušných orgánů (celostní přístup: délka 
řízení u každé ze soudních instancí), význam řízení pro účastníka neboli co je pro něj „v sázce“ 
(vytvoření určitých skupin privilegovaných případů, ve kterých by mělo být řízení obecně rychlejší). 
Tato kritéria byla inspirací i pro českou právní úpravu a zakotvena jako hlediska, k nimž je soud 
povinen při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění za nesprávný úřední postup ve formě 
průtahů v řízení přihlížet. 
8 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2005, sp. zn. I. ÚS 641/04. V případě trestního 
řízení může být podle Ústavního soudu pro posouzení přiměřenosti jeho délky významný např. 
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K posílení právního postavení osob, jichž se mohou v konkrétních případech průtahy 
v soudním řízení týkat, přispívá také institut stížností na průtahy v soudním řízení podle zákona č. 
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Vyřizování těchto stížností je 
svěřeno orgánům státní správy soudů, a to v rámci úkonů soudního dohledu. Nejedná se o jediný 
právní prostředek, který lze v případě průtahů v soudním řízení využít, v příspěvku se proto stručně 
zmíním také o dalších právních prostředcích. 
 
2 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA PRŮTAHY V ŘÍZENÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 

SOUDŮ JAKO SOUČÁST SOUDNÍHO DOHLEDU 
M. Horáková uvádí: „obecný institut správy soudnictví je poměrně problematický a přímo 

souvisí s abstraktním principem dělby moci. Moc výkonná, jejíž součástí správa soudnictví 
bezesporu je, tak zasahuje do výkonu moci soudní. Správní činnosti jsou vykonávány vůči soudním 
orgánům, tedy soudům, kterým je garantována nezávislost jak institucionální, tak personální.“9 Pod 
pojmem státní správa soudů (též soudní správa nebo správa soudnictví) rozumíme veškeré činnosti 
soudních orgánů, které nespočívají v samotném rozhodování a které mají za cíl vytváření 
optimálních podmínek pro řádný výkon soudnictví. Jedná se o podmínky povahy organizační, 
hospodářské, finanční, personální, výchovné a administrativní. Výkon státní správy soudů je 
v demokratickém právním státě přísně oddělován od vlastního výkonu soudcovské moci. Zákon č. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o soudech a 
soudcích“), požadavek na vyloučení jakýchkoli ingerencí do ústavně garantovaného nezávislého 
soudního rozhodování výslovně upravuje v § 118 odst. 2, jehož znění cituji: „Výkon státní správy 
soudů nesmí zasahovat do nezávislosti soudů.“   

Soudní správa může být svěřena orgánům různého typu, od orgánů, o jejichž exekutivní 
povaze nelze pochybovat, až po orgány, které vedle svých funkcí správních plní i funkce soudní.10 
Pro účely mého příspěvku se omezím na vymezení orgánů státní správy soudů de lege lata, stranou 
ponechám v současné době omezenou možnost zapojení soudcovských rad jako poradních orgánů 
soudních funkcionářů a roli ředitelů správy soudů.11  

V České republice je tradičně ústředním orgánem soudní správy Ministerstvo spravedlnosti, 
které ji vykonává vůči všem stupňům soudní soustavy. Působnost Ministerstva spravedlnosti jako 
ústředního orgánu státní správy pro soudy je založena jednak tzv. kompetenčním zákonem č. 
2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 11 odst. 1 tohoto zákona, jednak zákonem o 
soudech a soudcích. Nižšími orgány soudní správy jsou předsedové soudů a v rozsahu určeném 
předsedou i místopředsedové jednotlivých soudů. Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní správu 
soudů buď přímo nebo prostřednictvím předsedů vrchních, krajských a okresních soudů, přičemž 
státní správu okresních soudů může vykonávat též prostřednictvím předsedů krajských soudů. 
Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy Nejvyššího soudu a Nejvyššího 
správního soudu, kterou vykonává prostřednictvím předsedů těchto soudů.12 Státní správa obou 
vrcholných soudních instancí je tedy ze zákona vykonávána zprostředkovaně.13 Významné 

                                                                                                                                       
počet spoluobviněných, teritoriální a časový rozsah trestné činnosti či přítomnost mezinárodního 
prvku. 
9 HORÁKOVÁ, M. K historii správy soudů. In HRUŠÁKOVÁ, M. (ed.). Olomoucké právnické dny 
2009. Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 473. 
10 Srov. ZOULÍK, F. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 218. 
11 Participaci soudců na výkonu soudní správy se blíže věnuji ve svém příspěvku POSPÍŠILOVÁ, S. 
Několik poznámek k výkonu státní správy soudů. In HRUŠÁKOVÁ, M. (ed.). Olomoucké právnické 
dny 2009. Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 527 – 533.  
12 Viz § 120 odst. 2 zákona o soudech a soudcích, § 26 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Obdobně srov. KOCOUREK, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 324. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

119 

postavení mezi soudními funkcionáři zaujímají též předsedové krajských soudů, kteří vykonávají 
některé správní úkoly i vůči okresním soudům v kraji.14 

Mezi úkoly soudní správy se řadí i oprávnění dohlížet způsobem a v mezích zákonem 
stanovených na řádné plnění úkolů soudům svěřených. Tato oblast tzv. soudního dohledu se ve 
srovnání s dalšími úkoly soudní správy mnohem více dotýká samotné rozhodovací činnosti soudů. 
Smyslem soudního dohledu je, aby předseda soudu na průběh řízení vedených u soudu dohlížel jak 
z hlediska dodržování zásad, které by měly být soudnímu rozhodování a soudnímu řízení vlastní 
(důstojnost jednání, soudcovská etika), tak z hlediska plynulosti řízení, resp. odpovídající rychlosti 
řízení, kterou účastníci řízení od soudu oprávněně očekávají. Zákon svěřuje Ministerstvu 
spravedlnosti a soudním funkcionářům k realizaci soudního dohledu rovněž nezbytné nástroje. 
Soudní dohled se uskutečňuje prostřednictvím periodických prověrek konkrétního soudu, jeho 
úseků činnosti nebo senátů a tematických prověrek jednotlivých soudních agend.15 Tato činnost 
zahrnuje (s využitím elektronické evidence věcí vedených u soudů) provádění prověrek soudních 
spisů, prověrek úrovně soudního jednání a vyřizování stížností na postup soudů. Stížnosti na 
nevhodné chování soudních osob a na narušování důstojnosti řízení před soudem nemají podle 
mého názoru pro účastníka řízení takový význam jako stížnost na průtahy v řízení, neboť právě 
oddalování vydání rozhodnutí může v konkrétním případě znamenat porušení ústavně 
garantovaného práva na projednání věci bez zbytečných průtahů. 

 
3 STÍŽNOSTI NA PRŮTAHY V ŘÍZENÍ A PRAVOMOC PRO JEJICH VYŘIZOVÁNÍ   

Právní úprava stížností je obsažena v § 164 - § 174 zákona o soudech o soudcích. Je 
provázána s vícero dalšími ustanoveními tohoto zákona, zejména s právní úpravou státní správy 
soudů a právní úpravou postavení soudce a dalších soudních osob. Právní úpravu stížností 
obsahuje dále § 30 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších 
předpisů. Jde o úpravu vztahující se pouze na Nejvyšší správní soud, v případě správních úseků 
krajských soudů je třeba vycházet z ustanovení zákona o soudech a soudcích. Úpravu stížností 
v zákoně o soudech a soudcích je však třeba za využití § 3 odst. 2 soudního řádu správního 
aplikovat podpůrně i na stížnosti směřující proti soudcům, soudním funkcionářům a zaměstnancům 
Nejvyššího správního soudu, protože § 30 soudního řádu správního neobsahuje komplexní úpravu 
stížnosti.16  

Podávání stížností za účelem přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé 
rozhodovací činnosti je zákonem výslovně vyloučeno. Průtahy v řízení jsou jedním ze tří v úvahu 
přicházejících stížnostních důvodů. Na soudy se lze obracet také se stížnostmi na nevhodné 
chování soudních osob a na narušování důstojnosti řízení před soudem. Stěžovatelem může být 
fyzická osoba či právnická osoba, která nemusí být v postavení účastníka či strany soudního řízení, 
byť to je v praxi běžnější.17  

Došlá podání se posuzují podle jejich obsahu, nemusí být tedy jako stížnost označena, ale 
vždy je třeba určit, zda obsah podání odpovídá zákonné charakteristice stížnosti podle § 164 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích. Je-li podání anonymní, nelze na něj reagovat a nevyřizuje se. J. 
Kocourek upřesňuje: „vzhledem k tomu, že zákon rozlišuje mezi stížností a anonymním „podáním“, 
je z vyřizování vyloučeno jakékoliv anonymní podání, bez ohledu na to, zda je označeno jako 

                                                 
14 Vymezení konkrétních úkolů v rámci státní správy soudů je upraveno v § 123 - § 128 zákona o 
soudech a soudcích a v § 26 - § 30 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů. 
15 V podrobnostech viz Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. března 2002 č. 87/2002-Org 
k výkonu soudního dohledu u okresních, krajských a vrchních soudů, ve znění Instrukce 
Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2003 č. 361/2003-Org. 
16 Srov. JEMELKA, L. a kol.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 176. 
Stejně POTĚŠIL, L., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, 
s. 177. 
17 Tím, že zákon právo podat stížnost nestanoví výhradně účastníkům soudního řízení, umožňuje 
stížnost podat kterékoli fyzické nebo právnické osobě. Vzhledem k zásadě veřejnosti soudního 
řízení mohou být předmětem stížností těchto osob z řad veřejnosti např. výhrady k úrovni 
důstojnosti soudního řízení v jednací síni, jakož i výhrady k chování konkrétních zaměstnanců 
soudů vůči stěžovatelům.   

aspi://module='ASPI'&link='361/2003-Org'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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stížnost, či nikoliv.“18 Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu, zákon tak stanoví zákaz 

znevýhodnění osoby, která stížnost podala, až na případy, kdy by se obsahem svého podání 
dopustila trestného činu nebo přestupku.19  

Stížnost je třeba podat u příslušného orgánu státní správy soudů. Tímto orgánem je 
předseda soudu, u něhož dochází k průtahům v řízení podle tvrzení stěžovatele uvedeného ve 
stížnosti. Zákon stanoví pravomoc předsedů soudů všech stupňů soudní soustavy20 k vyřizování 
stížností na průtahy v řízení způsobených zaměstnanci působícími u příslušného soudu. Předseda 
Nejvyššího soudu je též příslušný k vyřízení stížností proti předsedovi vrchního soudu. Předseda 
vrchního soudu je též příslušný k vyřízení stížností proti předsedovi krajského soudu v obvodu 
vrchního soudu. Předseda krajského soudu je též příslušný k vyřízení stížností proti předsedovi 
okresního soudu v obvodu krajského soudu.21  

Zvlášť je vymezena pravomoc Ministerstva spravedlnosti.22 Ministerstvo spravedlnosti 
vyřizuje stížnosti na postup vrchního a krajského soudu, jsou-li jimi vytýkány průtahy v řízení 
vedeném předsedou vrchního soudu a předsedou krajského soudu. Ministerstvo spravedlnosti dále 
přezkoumává způsob vyřízení stížností předsedou Nejvyššího soudu, předsedou vrchního soudu 
nebo předsedou krajského soudu, nicméně tento postup je uplatnitelný pouze u stížností na 
nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení.23 Ministerstvo spravedlnosti 
také vyřizuje stížnosti, které je příslušný vyřídit jiný orgán státní správy soudů, pokud si Ministerstvo 
spravedlnosti jejich vyřízení vyhradí. Myslím si, že k těmto případům „atrakce“ Ministerstvem 
spravedlnosti by v praxi mělo docházet spíše výjimečně. Rovněž J. Grygar k tomu uvádí: „z hlediska 
principů práva na dobrou správu by k případům atrakce Ministerstvem spravedlnosti mělo docházet 
do nejméně, a pokud k ní dojde, měl by takový postup být odůvodněn závažnými důvody, pro které 
lze mít objektivně a priori za to, že příslušný orgán státní správy soudů by nebyl schopen vyřídit 
stížnost řádně.“24  

Forma stížnosti může být písemná nebo ústní. Nelze-li ústně podanou stížnost ihned vyřídit, 
sepíše se o jejím podání protokol. V praxi se vyskytují také podání, jejichž obsahem je stížnost, 
týkající se konkrétního řízení u daného soudu, přičemž tato podání jsou adresována soudu a nikoli 
jeho předsedovi, příslušnému k vyřízení stížnosti. Ačkoli výslovná právní úprava postupu pro tento 
případ v zákoně absentuje, podle J. Grygara je v praxi pravidlem, že taková podání jsou předsedovi 
soudu ihned soudci předkládána.25 Obdobný postup je ostatně stanoven pro případ, že stížnost 
obdrží nepříslušný orgán státní správy soudu, který ji obligatorně postupuje orgánu příslušnému 
k jejímu vyřízení, a to neprodleně.  

Ministerstvo spravedlnosti a soudy vedou samostatnou evidenci podaných stížností jako 
podklad ke kontrole jejich vyřizování ve zvláštním oddíle správního deníku. Evidence musí 
obsahovat datum doručení stížnosti, označení stěžovatele, předmět stížnosti, výsledek šetření, 
přijatá opatření a datum, kdy byl stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn. Stížnosti jsou evidovány 
chronologicky a označují se pořadovými čísly, přičemž pořadové číslo stížnosti lomené letopočtem 
tvoří spisovou značku stížnosti.26  

                                                 
18 KOCOUREK, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 345.  
19 Mohlo by se jednat např. o trestný čin vydírání nebo pomluvy, u přestupků připadají v úvahu 
zejména některé přestupky proti občanskému soužití.   
20 Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a 
okresní soudy, přičemž zákon může stanovit jejich jiné označení. Srov. Čl. 91 odst. 1 Ústavy ČR a § 
8 - § 13 zákona o soudech a soudcích. 
21 Srov. § 168 - § 171 zákona o soudech a soudcích. 
22 § 167 zákona o soudech a soudcích. 
23 Srov. § 174 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.  
24 GRYGAR, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 453. 
25 Srov. GRYGAR, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 
450. 
26 Srov. KOCOUREK, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 
s. 345 - 346. 
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4 POSTUPY SMĚŘUJÍCÍ K VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI NA PRŮTAHY V ŘÍZENÍ 

Již bylo uvedeno, že zákon stanoví pravomoc předsedů soudů všech stupňů pro vyřizování 
stížností na průtahy v řízení, způsobené zaměstnanci působícími u příslušného soudu. Speciálně je 
upravena pravomoc Ministerstva spravedlnosti pro vyřizování stížností (viz text předchozí kapitoly). 
Svou povahou se jedná o tzv. hierarchickou stížnost, kterou je zásadně příslušný vyřídit předseda 
toho soudu, u nějž se průtahy v řízení vyskytly.27 

Příslušný orgán státní správy soudu je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené a 
považuje-li to za vhodné, vyslechnout stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popř. i další 
osoby. Cílem těchto postupů je zjistit vyjádření uvedených osob, které může pomoci objasnit 
skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti stížnosti. Nejedná se přitom o formalizovaný 
výslech jako procesní úkon obdobný úkonu v probíhajícím soudním řízení, ale neformální ústní 
sdělení osob, které mohou, ale nemusí, se svým vyslechnutím souhlasit. Jedná-li se o vyjádření 
soudce, jemuž jsou průtahy v řízení ve stížnosti vytýkány, je otázkou, zda by se v tomto případě 
neměl aplikovat zákaz sebeobvinění, zakotvený v čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
Mezi základní povinnosti soudce patří také rozhodování v přiměřených lhůtách bez průtahů (srov. § 
79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích) a zjistí-li příslušný orgán státní správy soudů, že soudce 
zaviněně porušil své povinnosti při výkonu funkce, je podle § 128 odst. 1 zákona o soudech a 
soudcích povinen podat návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce podle zákona č. 
7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podle § 25 tohoto zákona se v kárném řízení přiměřeně 
použijí ustanovení trestního řádu28, mohl by se soudce podáním vyjádření ke stížnosti vystavit 
nebezpečí kárného, tedy kvazitrestního, řízení. 

Stížnost ukládá zákon vyřídit ve lhůtě pro vyřízení stížnosti, přičemž příslušný orgán je 
zároveň povinen o vyřízení stížnosti v této lhůtě vyrozumět stěžovatele. Lhůty se liší podle důvodu 
stížnosti. U stížnosti na průtahy v řízení činí lhůta pro vyřízení jeden měsíc, zatímco u dalších dvou 
stížnostních důvodů činí lhůta pro vyřízení dva měsíce. Z dikce zákona lze usuzovat, že vyřízením 
stížnosti se rozumí učinění závěru o tom, zda stížnost je důvodná, částečně důvodná (a tedy i 
částečně nedůvodná) nebo nedůvodná. Vyrozumění o vyřízení stížnosti se zasílají na adresu 
stěžovatele uvedenou ve stížnosti nebo na adresu příslušnému orgánu státní správy soudů 
známou, tedy v písemné formě, ve lhůtě pro vyřízení. Překročení lhůty pro vyřízení stížnosti zákon 
umožňuje jen pro případ, že nelze v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. 
J. Grygar zastává názor, že nemožnost zajištění podkladů musí mít objektivní důvod a o tom, že 
stížnost nelze vyřídit ve stanovené lhůtě, musí být stěžovatel písemně vyrozuměn, a to ještě před 
uplynutím řádné jednoměsíční lhůty.29 Podle závěrů judikatury soudní přezkum sdělení o způsobu 
vyřízení stížnosti je vyloučen, nezasahuje totiž do sféry veřejných subjektivních práv stěžovatele, 
tedy není rozhodnutím v materiálním smyslu.30 

Pokud je stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, musí být stěžovatel 
vyrozuměn o opatřeních přijatých k odstranění zjištěných závad. Ve vyrozumění je třeba jasně 
vymezit rozsah důvodnosti. Právní úpravu považuji za nedostatečnou v tom, že opomíjí časový 
aspekt, neboť ve lhůtě pro vyřízení stížnosti nelze reálně očekávat, že by byla zároveň přijata 
opatření k nápravě. O přijatých opatřeních by tedy stěžovatel zřejmě měl být vyrozuměn neprodleně 

                                                 
27 Zákon stanoví rovněž právo na přešetření vyřízení stížnosti v téže věci, pokud stěžovatel 
nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti, ale pouze u stížností na nevhodné chování soudních 
osob nebo narušování důstojnosti řízení. O těchto podáních rozhoduje buď předseda krajského 
soudu, jde-li o přezkum vyřízení stížnosti předsedou okresního soudu, nebo Ministerstvo 
spravedlnosti, jde-li o přezkum vyřízení stížnosti předsedou Nejvyššího soudu, Nejvyššího 
správního soudu, vrchního soudu nebo krajského soudu. Srov. § 174 odst. 1 zákona o soudech a 
soudcích. 
28 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
29 Blíže srov. GRYGAR, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2018, s. 461. 
30 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2010, čj. 2 As 66/2009-53, 
dostupného na <www.nssoud.cz>. 
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poté, co k jejich přijetí dojde. Takto bude třeba stěžovatele vyrozumět dvakrát, byť se jedná o tutéž 
věc.  

Opakované stížnosti bez změny rozhodných skutečnosti jsou nepřípustné. Jde o projev 
zásady ne bis in idem, kdy zákon ukládá takovou stížnost neprošetřovat. Mám za to, že s ohledem 
na základní zásady činnosti správních orgánů, zejména zásadu legitimního očekávání, by i o této 
skutečnosti měl být stěžovatel vyrozuměn. 

 
5 DALŠÍ POSTUPY PROTI PRŮTAHŮM V ŘÍZENÍ  

Pokud se průtahů v řízení dopustil soudce, lze toto jednání případně vyhodnotit jako kárné 
provinění, obecně definované § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích jako „zaviněné porušení 
povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost 
soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé 
rozhodování soudů“. Předseda příslušného soudu je pak v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích povinen iniciovat kárné řízení se soudcem. Podle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2010, čj. 2 As 66/2009-53 však „stěžovatel nemá 
právní nárok na to, aby orgán státní správy soudu (případně Ministerstvo spravedlnosti) se stížností 
dle § 164 odst. 1 zákona o soudech a soudcích naložil tak, jak stěžovatel požadoval, tedy ani na to, 
aby bylo s konkrétním soudcem zahájeno kárné řízení.“  Podle závěru Nejvyššího správního soudu 

v uvedeném rozsudku tudíž vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti není napadnutelné žalobou 
ve správním soudnictví. Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce může podle 
§ 8 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 
exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, podat rovněž ministr spravedlnosti. Průtahové věci se 
přitom podle závěrů aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu jako kárného soudu jeví jako 
věci vhodné k uplatnění dohody o vině a trestu.31   

Další možnost právní ochrany proti průtahům v řízení představuje institut návrhu na určení 
lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona o soudech a soudcích. Právní úprava, 
která tento institut zavedla novelizací zákona o soudech a soudcích zákonem č. 192/2003 Sb., 
původně podmiňovala podání tohoto návrhu vyčerpáním stížnosti na průtahy řízení k příslušnému 
orgánu státní správy soudů. Podání návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu po další 
novelizaci zákona o soudech a soudcích provedené zákonem č. 7/2009 Sb. již není podmíněno 
předchozím podáním stížnosti na průtahy v řízení. K podání návrhu podle § 174a je aktivně 
legitimován účastník řízení nebo strana řízení, pasivně legitimován je soud, u kterého je řízení, 
v němž dochází k průtahům, vedeno. Soud, vůči kterému návrh na určení lhůty k provedení 
procesního úkonu směřuje, může postoupit návrh buď soudu vyššího stupně, nebo provést všechny 
úkony, u nichž podle navrhovatele dochází k prodlení. Návrh na určení lhůty k provedení procesního 
úkonu v jeho současné podobě lze hodnotit jako do jisté míry účinný preventivní prostředek, 
sledující urychlení soudního řízení.32 

Dochází-li v soudním řízení k průtahům, může to mít a zpravidla má dopad do majetkové i 
osobnostní sféry účastníků řízení, kterým nečinnost soudu může kvůli trvající právní nejistotě 
způsobit kromě škody či ušlého zisku i morální a psychickou, tedy nemateriální, újmu. Porušení 
práva na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě je nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona 
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědným subjektem za průtahy 
v řízení před soudem je stát. Nárok na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, 
způsobenou průtahy v soudním řízení lze uplatnit samostatně nebo vedle nároku na náhradu škody 

                                                 
31 Např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. ledna 2019, sp. zn. 13 Kss 5/2018, 
dostupné na www.nssoud.cz. Podmínkám uzavření dohody o vině a trestu, vymezeným Nejvyšším 
správním soudem, se věnuje např. MIKYSKA, M. Dohoda o vině a trestu v kárném řízení se soudci. 
[online]. ceska-justice.cz, 6. února 2019. Dostupné na <http://www.ceska-justice.cz/blog/dohoda-
vine-trestu-karnem-rizeni-se-soudci/>.  
32 Také Ústavní soud je toho názoru, že provedení úkonu, jehož se účastník řízení podáním návrhu 
podle § 174a zákona o soudech a soudcích domáhal, bez dalšího neznamená ukončení průtahů 
v řízení. Srov. nález ÚS ze dne 26. května 2005, sp. zn. II. ÚS 1/05, dostupný na <nalus.usoud.cz>. 
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či ušlého zisku, a to nejprve u Ministerstva spravedlnosti.33 Poté probíhá neformální „dohodovací“ 
mimosoudní projednání nároku. Předběžné projednání nároku není podle závěrů judikatury 
správním řízením, způsobilým zasáhnout do veřejných subjektivních práv poškozeného, ale 
uznáním či odmítnutím nároku protistrany v občanskoprávním vztahu.34 Předběžné projednání 
nároku končí přiznáním náhrady škody, resp. přiměřeného zadostiučinění v požadované výši či 
částečným přiznáním nebo jejím/jeho nepřiznáním. Pokud není nárok poškozeného do šesti měsíců 
ode dne uplatnění nároku u Ministerstva spravedlnosti plně uspokojen, může se poškozený 
domáhat svého nároku žalobou u civilního soudu v tzv. kompenzačním řízení. Typickou a 
převažující formou náhrady nemajetkové újmy je forma peněžité kompenzace, je však možné i 
samotné konstatování porušení práva, pokud se jeví jako dostačující. Při stanovení výše 
přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu je základním vodítkem judikatura jak českých 
soudů, tak zejména Evropského soudu pro lidská práva, z níž v podstatě česká právní úprava i 
rozhodovací praxe vychází. Judikatura Nejvyššího soudu k průtahům v řízení jako nesprávnému 
úřednímu postupu je značně obsáhlá, proto zde uvedu pouze stanovisko občanskoprávního a 
obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 k výkladu 
ustanovení § 13 odst. 1 vět druhé a třetí, § 31a, § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a 
čl. II. zákona č. 160/2006 Sb., v případě nevydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Vydáním tohoto 
stanoviska Nejvyšší soud poskytl soudům určitý návod, jak postupovat při posouzení nároku na 
přiměřené zadostiučinění, ale jeho účelem bylo také přispět ke zjednodušení a zkrácení 
kompenzačního řízení, které samo o sobě nesmí být nepřiměřeně dlouhé.    

Doplňkovou možnost právní ochrany před průtahy v soudním řízení představuje podání 
ústavní stížnosti proti zásahu soudu do ústavně garantovaného práva na soudní ochranu a práva na 
přiměřenou délku řízení v řízení o tzv. incidentní kontrole ústavnosti.35 Podání ústavní stížnosti je 
podmíněno předchozím vyčerpáním výše uvedených procesních prostředků ochrany proti 
průtahům, jimiž jsou návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu36, uplatnění nároku na 
náhradu škody a/nebo nemajetkové újmy u Ministerstva spravedlnosti a poté event. žaloba o 
náhradu škody a/nebo nemajetkové újmy u civilního soudu, „jakož i všechny procesní prostředky 
uplatnitelné v občanskoprávním řízení takovou žalobou zahájeném“.37 Pokud Ústavní soud ústavní 

stížnosti fyzické nebo právnické osoby vyhoví, může soudu uložit, aby v průtazích nepokračoval a 
urychleně jednal, nicméně není oprávněn mu stanovit konkrétní lhůtu. Je-li ústavní stížnost 
podávána až po skončení řízení, tedy proti konečnému rozhodnutí soudu, lze argumentovat tím, že 
průtahy v řízení měly vliv i na ústavnost takového rozhodnutí. Pokud byl Ústavní soud žádán o 
zrušení pravomocných rozhodnutí pouze z důvodu porušení práva na projednání věci bez 
zbytečných průtahů, judikoval dosud konstantně, že samotné průtahy v řízení nejsou důvodem 
zrušujícího nálezu. Ten by bylo možné vydat pouze tehdy, jestliže průtahy v řízení ovlivnily 
nedodržení dalších ústavních principů řádného procesu nebo aplikaci hmotných ústavních práv.38 
S tímto názorem nelze než souhlasit. K problematice průtahů v soudním řízení existuje obsáhlá 
judikatura Ústavního soudu, kterou lze využít jako autoritativní vodítko ústavněprávní interpretace 
práva na přiměřenou délku řízení. Na tomto místě se omezím na citaci vybraných závěrů 
nedávného nálezu Ústavního soudu, v němž opět konstatoval, že nepřiměřená délka řízení se 

                                                 
33 Srov. § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.  
34 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 2005, čj. Na 12/2005-8, dostupné na 
<www.nssoud.cz>. 
35 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 368.  
36 Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2004, sp. zn. I. ÚS 5056/04, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 10. října 2005, sp. zn. IV. ÚS 638/05, usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 
září 2006, sp. zn. I. ÚS 575/06, dostupné na <nalus.usoud.cz>.  
37 Cit. nález Ústavního soudu ze dne 7. srpna 2007, sp. zn. IV. ÚS 391/07, bod 14, dostupný na 
<nalus.usoud.cz>.  
38 Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. října 1997, sp. zn. III. ÚS 355/97. Obdobně se vyjádřil 
Ústavní soud též např. v nálezu ze dne 12. února 1997, sp. zn. IV. ÚS 215/96, v nálezu ze dne 14. 
září 2004, sp. zn. IV. ÚS 628/03 a v nálezu ze dne 12. července 2006, sp. zn. IV. ÚS 208/04, 
dostupných na <nalus.usoud.cz>. 
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přímo odráží v důvěře občana ve stát, jeho instituce a právo. V projednávané věci se jednalo o 
ústavní stížnost vážně nemocné paní, které oddalovaní meritorního soudního rozhodnutí přináší 
značné obtíže a komplikace v životě, Ústavní soud proto soudu uložil nepokračovat v průtazích a ve 
věci neprodleně jednat a rozhodnout. Dále uvedl: „Je porušením práva na projednání věcí bez 
zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 6 odst. 1 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jestliže obecný soud neprojedná přednostně 
a urychleně věc, jejíž výsledek má bezprostřední dopad na zdravotní stav a kvalitu života 
stěžovatele.“39 Podle Ústavního soudu je časový horizont, v němž se účastníkovi dostává 
konečného rozhodnutí ve věci, neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízení. „Přijde-
li spravedlnost pozdě, je to totéž, jak by byla odmítnuta“.40  

Vzhledem k omezeným možnostem rozhodování Ústavního soudu není ústavní stížnost 
Evropským soudem pro lidská práva považována za účinný prostředek nápravy proti průtahům 
v řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.41 Naopak jako 
účinné prostředky hodnotí Evropský soud pro lidská práva jak návrh na určení lhůty k provedení 
procesního úkonu42, tak kompenzační mechanismus k uplatnění práva na náhradu nemajetkové 
újmy způsobené průtahy v řízení, zakotvený v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění 
pozdějších předpisů.43  

   
6 ZÁVER 

Institut stížnosti na průtahy v řízení představuje významný právní nástroj, jehož cílem je 
urychlení soudního řízení a tím i včasná realizace ústavně garantovaného práva na soudní ochranu. 
Právní úprava stížností na postup soudu je v České republice vhodně zařazena do zákona o 
soudech a soudcích jako součást tzv. soudního dohledu. Vedle stížnosti lze proti průtahům 
v soudním řízení využít také další právní prostředky, zejména návrh na určení lhůty k provedení 
procesního úkonu a kompenzační řízení k uplatnění práva na náhradu nemajetkové újmy 
způsobené průtahy v řízení, podpůrně též ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Stížnost spolu 
s dalšími prostředky nápravy proti průtahům v řízení významně přispívá nejen k včasnému 
poskytnutí spravedlnosti v soudním řízení, ale i k posílení právní jistoty osob.  
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