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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

Ve své práci jsem se pokusila popsat, alespoň zlomek  právní historie týkající se 

českého soudnictví.  Pro velkou obsáhlost této problematiky  jsem se zaměřila na 

období od roku 1918. V první části práce jsem pouze stručně shrnula podstatu 

soudnictví ve všeobecném kontextu. V další části popisuji již konkrétně vývoj českého 

soudnictví v etapách 1918-1938, dále 1938-1945 a období poválečného soudnictví až  

do zlomu v listopadu 1989. Na toto období jsem navázala popisem změn 

v polistopadovém soudnictví až po současnost a dále jsem se věnovala perspektivám 

v soudnictví po reformě. Cílem této práce bylo ukázat nutnost uvědomit si kontinuitu 

práva i skutečnost, že dnešní platné právo se vytvářelo desetiletí, staletí a někdy i 

tisíciletí a jednou bude jen jednou z kapitol v bohaté historii práva. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

I tried to devote my work to description of at least a fraction of the history of the Czech 

justice. Since this particular issue is rather extensive, I focused my attention to the 

period after 1918. The first part of my work is a concise summary of the substance of 

the justice in general context. The next part describes the development of the Czech 

justice in concrete terms, and is divided into periods 1918 – 1938,  1938 – 1945, and the 

period of afterwar justice till the turn in November 1989. This period is followed by 

description of changes in post-November justice till the present state and by prospects 

of the justice after the reform thereof. The objective of the work has been to show how 

necessary it is to realize continuity of justice, and the fact that contemporary available 

law has been formed through decades, centuries and milleniums, and in future it will be 

just one chapter in the rich history of justice.  
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1.ÚVOD 

Soudnictví patřilo vždy k nejvýznamnějším funkcím státu, jeho hlavním úkolem 

bylo a je chránit právo.  Pravděpodobně nejstarším právním dokumentem zakotvujícím 

právo na soudní ochranu je Magna Charta Libertatum z roku 1215. U mezinárodních 

právních dokumentů je třeba upozornit na Všeobecné deklarace lidských práv přijaté 

Organizací spojených národů v roce 1948. Z českých právních dokumentů je to Listina 

základních práv a svobod, která zaručuje, že každý se může domáhat stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Naplňování  požadavku 

právního státu – ochrana práva tedy úzce souvisí se správnou funkcí soudnictví. 

Demokratické státy proto věnují zvýšenou pozornost ústavním předpisům. Ústava 

České republiky o organizaci soudnictví hovoří  zvláště v hlavě čtvrté nazvané „Moc 

soudní“, kde se hovoří o tom, že nezávislé soudy vykonávají soudní moc jménem 

republiky a především je zde zdůrazněna nezávislost soudců při výkonu jejich funkce. 

Dále hovoří o tom, že soudce je odvolatelný pouze vyjímečně a to v případech, které 

stanoví zákon. Funkce soudce se neslučuje s funkcí prezidenta republiky, člena 

Parlamentu ani s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě.  [8] 

České soudy mají za sebou dlouhou a zajímavou historii. Jejich počet, názvy i 

kompetence se v průběhu času sice měnily, neměnnou však zůstávala skutečnost, že 

hrály jednu z nejvýznamnějších rolí v politickém systému české společnosti. 

Představovaly hlavní legitimní nositele spravedlnosti, po které člověk od nepaměti 

toužil. I dnes je zajímavé a podnětné ponořit se do této spletité součásti našich 

národních dějin a hledat kořeny, ze kterých české soudnictví vyrůstalo. [1]   

Smyslem mé práce je změnit zakořeněnou představu, že právo a spravedlnost jsou 

cosi absolutně  výjimečného, něco patřící do „nadpozemské“ kategorie nesrovnatelné 

s jinými, všednějšími obory lidské činnosti.  Představit přehled vývoje českého 

soudnictví  od  vzniku první republiky až po současnost a přispět  studiem naší právní 

minulosti a  vývoje právní kultury  k rozvoji demokratického právního vědomí. 
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2.VÝVOJ SOUDNICTVÍ OD ROKU 1918-1989 

2.1. Soudnictví v první Československé republice 1918-1938 

2.1.1. Tvorba soudní soustavy po roce 1918 

Výstavba soudů zůstala po recepci soudní soustavy habsburské monarchie bez 

koncepčních změn. K zásadním změnám v organizaci soudnictví tedy v roce 1918, kdy 

vznikla Československá republika nedošlo.  Došlo k převzetí téměř kompletní soustavy 

rakouského a uherského soudnictví – recepční zákon č.11/1918 Sb. Právní praxe si 

vynutila pouze vznik některých soudů a u některých soudů došlo ke změně jejich názvů.  

V novém státě upravovala poměry především ústavní listina, tedy definitivní 

ústava ČSR z roku 1920 a to ve své páté hlavě, kde upravovala principy existence 

výstavby a fungování soudnictví v novém demokratickém státě. Na zvláštní zákon 

odkazovala při určení příslušnosti a působnosti porot, včetně jejich dočasného 

zastavení. Ústava dále stanovovala pro všechny soudní instance oddělení soudnictví od 

správy, nezávislost soudců, jmenovaných natrvalo a kteří nesměli zastávat žádné jiné 

placené funkce. Jednání u soudu bylo veřejné a ústní. Platila zásada obžalovací 

v trestním řízení, rozsudky byly vyhlašovány „Jménem republiky“ a bylo zde 

podrobněji upraveno právo na prezidentskou milost. 

O zásadách činnosti soudů a soudců hovořily především § 96 a 98. Dle této ústavy 

osoby vykonávající soudcovskou funkci byly nezávislé na jiných státních orgánech, 

úřadech či na jiných osobách. Soudci nebyli podřízeni při rozhodování sporů svým 

nadřízeným ani žádným politickým činitelům. Podle dobové ústavněprávní nauky byl 

soudce oprávněn, ale současně povinen řídit se pouze platným právem. Zodpovídal se 

pouze při porušení zákona. 

Ústava soudcům zaručovala ustanovení do funkce natrvalo. Případné nedostatky 

v práci soudce hodnotil disciplinární soud, který mohl rozhodnout o přeložení soudce na 

jiné místo nebo i o propuštění z úřadu. [1]  

Základem soudnictví byly trestní a civilní řádné soudy, vedle řádných soudů 

působila celá řada specializovaných, mimořádných  soudů. Jako počátek zamýšlené 

soustavy správního soudnictví byl zřízen v listopadu 1918 Nejvyšší správní soud. Pro 

úplnost je třeba zmínit i zvláštní ústavní orgány – Ústavní soud a Volební soud, které 

fungovaly na úseku zákonodárné moci. 
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Schéma č. 1 – Soudní organizace prvorepublikových soudů 

Soudní organizace 

 

Řádné soudy       Trestní soudy     Specializované   Správní        Zvláštní soudy 
pro věci C a T                                 soudnictví           ústavní orgány 
 
Nejvyšší                    Státní                    RS hornické     Nejvyšší             Ústavní 
soud                          soud                                                správní               soud 
                                                                RS mzdové       soud 
                                   Porotní                                                                       Volební 
Vrchní                       soudy                   RS nemocenských                         soud 
soudy                                                      pojišťoven 
       
                                                                RS pro penzijní 
Krajské                                                  pojištění  
soudy             Soudy mládeže               
                                                                Lichevní soudy 
  
Okresní         Kmetské soudy                Patentní soud 
soudy                                                  
                                                                Pracovní soudy 
                                     

                                Soudy mládeže                Labské plavební 
                                                                soudy 
 

Vojenské soudnictví mělo vlastní organizaci divizních a brigádních soudů 

s Nejvyšším vojenským soudem se sídlem v Praze. [6] 

 

Schéma č.2 – Soudní organizace prvorepublikových vojenských soudů 

 

Vojenské soudy 

 

Nejvyšší  
Vojenský soud 

 

Divizní  
soudy 

 

Brigádní 
soudy 
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• Pro celé území státu ústava určovala jeden Nejvyšší soud, který stál nad 

soustavou řádných soudů civilních a trestních. Nejvyšší soud byl zřízen 

v listopadu 1918 a od roku 1919 měl sídlo v Brně.  

• Vrchní soudy byly sborovými soudy II. instance   (působící místo dřívějších 

vrchních soudů zemských v Čechách a na Moravě).  Rozhodovaly o 

odvolání proti rozsudkům krajských soudů případně jim na roveň 

postavených soudů porotních a kmetských. Také rozhodovaly o stížnostech 

proti usnesením krajských soudů či o námitkách proti obžalobě pro 

nepříslušnost soudu. 

• Soudy krajské byly sborovými soudy I. instance.  Tyto soudy byly senátní, 

soudilo zde kolegium (Sbor) několika soudců. Byly navíc specializované, 

k jejich názvu se přidávalo označení jejich specializace, tedy exekuční, 

obchodní,  trestní nebo civilní. Krajské soudy měly i kompetence instance 

druhé, kdy rozhodovaly o stížnostech a odvoláních směřujících proti 

rozhodnutí okresního soudu. U těchto soudů byla též věznice pro výkon 

trestů uložených krajským soudem či vyšetřovací vazby. Od roku 1924 

fungovaly u krajských soudů zvláštní nové typy soudů kmetských. Soudily 

zločiny utrhání na cti a přečiny urážky na cti. Senát se skládal ze tří soudců 

z povolání a ze dvou kmetů. Kmetem byl označen přísedící ve věku nejméně 

45 roků, který bydlel v obci svého pobytu nejméně dva roky. 

• Okresní soudy byly základní organizační jednotkou, kde působil 

samosoudce. Tyto soudy rozhodovaly o nejméně závažných deliktech. 

Nejvíce se jednalo o podvody, krádeže, přestupky nebo lehčí případy 

ublížení na těle. Dále prováděly ve věcech trestních některé úkony právní 

pomoci pro jiný soud. K okresnímu soudu patřila i věznice, ve které byly 

vězněny osoby ve vyšetřovací vazbě nebo osoby vykonávající krátkodobé 

tresty vězení, uložené okresním soudem v rámci svého rozhodování. 

V první republice dále působila řada jiných soudů  mimořádných, 

specializovaných a to např.: 

• Pracovní soudy (dne 1. ledna 1932 vešel v platnost zákon o pracovních 

soudech, které svým charakterem navazovaly na soudy živnostenské), 

• Labské plavební soudy, příslušné pro civilní spory plavební, 

• Rozhodčí soudy nemocenských pojišťoven, 
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• Rozhodčí soudy pro penzijní pojištění, 

• Rozhodčí soudy mzdové, 

• Lidové cenové soudy a soudy lichevní, 

• Patentní soud. 

Trestní soudy pak tvořily samostatnou skupinu, z nichž lze uvést např. státní soud 

(vznikl dle zákona č.51/1923 Sb.).  

Trojinstanční postup byl uplatňován v celé soudní soustavě trestních i civilních 

soudů. V případě, že byl první instancí soud okresní, rozhodoval v druhé instanci soud 

krajský. Kde byl první instancí soud krajský, rozhodoval v druhé instanci soud vrchní. 

Odvolání byl opravný prostředek proti rozsudku první stolice, a proti rozsudku druhé 

stolice bylo možné dovolání nebo žádost o revizi. 

Ministerstvo spravedlnosti bylo nejvyšší instancí justiční správy (zřízeno zákonem 

č.2/1918 Sb.). Uvedená soudní soustava se nezměnila po celou dobu první republiky ani 

v prvních poválečných letech. [8] 

2.1.2.Trestněprávní  soudnictví  

Základem trestního práva byl rakouský trestní zákoník z roku 1852 

v novelizovaném znění k 28.říjnu 1918 a paralelně trestní předpisy původně uherské. 

Byly zrušeny části svým charakterem odporující republikánskému zřízení.  

Struktura trestních soudů zůstala v zásadě stejná, jako před rokem 1918. Mezi 

výraznější změny  lze po vzniku republiky uvést snížení počtu trestních soudců a byla 

pozměněna příslušnost i složení porotních soudů. V tomto období též díky odchodům 

soudců na Slovensko a Podkarpatskou Rus a do jiných zaměstnání nastal nedostatek 

kvalifikovaných soudců pro trestní agendu. Na uvedený nedostatek soudců reagoval stát 

organizačním opatřením, které vedlo ke zmenšení počtu členů trestních senátů u 

krajských soudů ze čtyř členů na pouhé tři a u soudů vrchních z pěti na tříčlenné senáty. 

V případě méně závažné trestné činnosti byl u krajských soudů ustanoven jenom 

samosoudce. Protože nedostatek soudců přetrvával byla tato časově omezená opatření 

prodlužována. 

Ministerstvo spravedlnosti organizovalo práce na osnově nového trestního zákona 

už roku 1920, výsledkem byl „Zatímní návrh obecné části trestního zákona“, zveřejněný 

v květnu 1921. O dva roky později byl zveřejněn návrh celého zákoníku označeny jako 

„Přípravná osnova trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového“. 

Postup reformních prací se díky názorové rozporuplnosti politických stran zpomalil. 
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V roce 1936 došlo k dokončení další verze návrhu trestního zákona, která měla více než 

400 paragrafů a zachovávala dosavadní dělení deliktů na tři skupiny. K jejímu 

projednání parlamentem nedošlo, protože reforma měla odpůrce mezi konzervativci, 

kteří poukazovali na finanční dopad reformy a jiné naléhavé zákonodárné problémy. 

Mezi nejvýznamnější nové trestněprávní normy vydané v ČSR byl zákon na ochranu 

republiky č.50 Sb. z. a n. z roku 1923. Tato norma měla posílit jednotu státu a 

demokratického režimu. S přijetím tohoto zákona byl zřízen nový typ soudu dle zákona 

č.51/1923 Sb. z. a n.  a to státní soud, který byl příslušný pro projednávání 

nejzávažnějších skutků, stíhaných dle zákona na ochranu republiky např. útok na život 

ústavních činitelů nebo zrady státního tajemství a to i v případech, když konkrétní 

obviněný byl jinak v pravomoci vojenského soudu.  

V roce 1935 jeho působnost přejímají soudy vrchní. Zákon na ochranu republiky 

byl ve zhoršujících se politických poměrech dvakrát novelizován. [1,6] 

Soudy mládeže vznikly zákonem č.48/1931 Sb. o trestním soudnictví.  

Rozhodovaly ve věci trestných činů osob (nedospělých), tedy starších 14 a mladších 18 

let věku, případně trestné činy rodičů a opatrovníků spáchané proti mladistvím. Tyto 

soudy nebyly organizačně samostatné, u krajských soudů rozhodovaly ve věci senáty, 

v nichž vedle dvou soudců z povolání se účastnil  jednání i jeden přísedící. U okresních 

soudů rozhodoval jediný soudce.  

Politický význam měla instituce porot, kdy z monarchie byly převzaty trestní 

soudy porotní, nově upravené v roce 1919. Porotní soudy  se skládaly ze dvou sborů: 

z dvanáctičlenného sboru porotců – rozhodovali o otázce viny, a ze tří soudců 

z povolání, ti rozhodovali o výši trestu. Porotní soudy  byly zřizovány pro obvod 

každého krajského soudu v jeho sídle a rozhodovaly o těžkých trestních činech obecně 

kriminálních, a dále o trestních činech politických. Svolávány byl dvakrát do roka 

k řádným zasedáním. [8] 

2.1.3. Občanskoprávní  soudnictví 

Po převratu bylo převzato právo rakouské a obyčejové právo uherské. Bylo nutné 

sjednocení právní úpravy v této oblasti, kdy Mnichov téměř dvacetileté práce na novém 

občanském zákoníku přerušil a byly přijaty pouze dílčí úpravy směřující k modernizaci 

některých oblastí.  Stejný osud měly pokusy o kodifikaci občanského práva procesního, 

kdy v roce 1931 byl vydán „Návrh zákona o soudní příslušnosti a civilního soudního 

řádu“. Podařilo se alespoň dokončit zákon o základních ustanoveních soudního řízení 

nesporného (č.100/1931 Sb. z. a.n.). Významnou normou v oblasti rodinného práva byl 
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tzv. rozlukový zákon (č.320/1919 Sb. z. a n.) Přijetí tohoto předpisu sjednotilo úpravu 

uzavírání manželství v českých zemích a na Slovensku. Došlo k zavedení fakultativního 

civilního sňatku, který v českých zemích nahradil výlučnost církevního sňatku. Ve 

dvacátých letech byla připravována novela rakouského majetkového manželského 

práva, kdy princip společného majetku manželů, který byl platný na Slovensku, se však 

neprosadil. Byly přijaty předpisy, které zvýšily pravomoce státu při zasahování do 

osudu dětí. Zákon č.56/1928 Sb. z. a n. byl nejkomplexnější normou v oblasti rodinného 

práva, uzákoňující instituci adopce. 

Živnostenské podnikání upravoval za první republiky živnostenský řád z roku 

1859 ve znění pozdějších novel, který upravil kapitalistickou malovýrobu.  Dále zákon 

č.259/1924 Sb. z. a n. (živnostenský zákon, doplněný zákonem č.155/1925 Sb. o 

teritoriálním rozsahu nabytých živnostenských oprávnění). [6] 

2.2. Soudnictví  v letech 1938-1945 

2.2.1.Soudnictví v odtrženém pohraničí  

Po mnichovském diktátu bylo v odtrženém českém pohraničí v prvním období  

svěřena veškerá výkonná moc armádě. Od 21.10.1938 do 30.4.1939 byla učiněna 

nejdůležitější zákonná opatření  a byly položeny základy pro vybudování správní sítě.  

 

Schéma č.3 – Soudní organizace v odtrženém pohraničí  

 

Soudní organizace 

 
Řádné soudy                                  Mimořádné soudy                       Mimořádné soudy 

                                                         trestní                                           civilní 
  
Vrchní zemský                                   Zvláštní soudy                        Pracovní soudy 
 
Zemské soudy                     
                  
Úřední soudy                   Obchodní senáty 
 
                                          Úřady zemských desek 

                                          Zdravotní soudy 

                                          Rasové soudy 

                                          Dědické soudy 

                                          Oddlužovací soudy 
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• Nejvyšší soudní instancí byl Vrchní zemský soud v Litoměřicích, který měl 

působnost zhruba našeho vrchního soudu.   

• Prvorepublikové krajské soudy nahradily zemské soudy, tyto měly věcnou 

působnost našich krajských soudů a při některých fungovaly obchodní senáty. 

•  Úřední soudy byly nejnižší jednotkou soudnictví. Úřední soudy měly věcnou 

působnost zhruba našich okresních soudů a při některých byly zřízeny úřady 

zemských desek, zdravotní, rasové soudy, dále dědické soudy či soudy 

dědičných statků a u některých úředních soudů dále oddlužovací úřady.  

• Organizační strukturu československých pracovních soudů převzaly pracovní 

soudy, které  patřily k mimořádným civilním soudům.  

• Mimořádné trestní soudy zejména zvláštní soudy působily u některých 

zemských soudů a u vrchního zemského soudu v Litoměřicích. Od 1. října 1943 

bylo značné množství úředních soudů  změněno v pobočky zbylých soudů.  

V červenci 1944 nastalo poslední období ve vývoji správy a to vydáním 

Hitlerova výnosu o totálním nasazení. Celá řada úředních agend byla zrušena 

nebo omezena. 

2.2.2.Soudnictví v tzv. protektorátu Čechy a Morava 

Na území protektorátu Čechy a Morava  byly porušeny nebo deformovány 

principy občanského státu.  Prosazovala se zásada, že účel rozhodování má přednost 

před právem a o fungování státu více vypovídají individuální právní akty než obecně 

závazné normy. Práva občanů byla vázána na národnost a rasový původ. 

 Výnosem z 16.března 1939 bylo stanoveno, že protektorát je autonomní a 

spravuje se sám. Z výnosu, který se stal základem pro existenci dvojkolejné veřejné 

správy v protektorátě, tj. protektorátní autonomní a správy říšské, vycházelo zřetelně 

najevo vedoucí postavení říšské správy v čele s říšským protektorem. Bez jeho svolení 

nemohly být vydávány zákonné normy a později ani správní normy obecnějšího 

významu.V organizaci soudů vznikly dvě soudní soustavy s četnými přesahy 

v neprospěch protektorátního soudnictví. V autonomním soudnictví nebyla zrušena 

žádná z dosavadních složek řádné soudní soustavy, docházelo jen ke změnám ve 

vymezení soudních obvodů.  [4,6] 

Vedle právních předpisů vydaných protektorátními orgány platily na území protektorátu 

právní normy z předokupační doby a právní předpisy Německé říše. 
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Od 1. ledna 1941 se oprávnění prezidenta Dr. Emila Háchy a protektorátní vlády 

vydávat právní předpisy odvozovalo pouze ze zmocnění říšského protektora. Říšský 

protektor mohl dle nařízení ze dne 7. června 1939 měnit protektorátní právo  svým 

dekretem, jestliže tu byl „společný zájem“. Mohl také vydávat předpisy s platností 

zákona v jakékoliv oblasti. 

Trojinstanční soustava byla vytvořena pro protektorátní německé státní 

příslušníky.  

Schéma č.4 - Protektorátní soudní organizace  

 

Soudní organizace 

 

Řádné soudy                     Mimořádné soudy              Německé vojenské soudy 

 

Vrchní zemský                                      Zvláštní soudy 
soud v Praze                                                  

                                                                Pracovní soudy 

Zemské soudy                                           
                                                                Lidový soudní  
                              Stanné soudy            dvůr v Lipsku  
                                                                 

         Úřední soudy 
                  
                   

 
 

• Vrchní zemský soud v Praze s věcnou působností našich vrchních soudů, ale 

s územní působností  pro celý protektorát. 

• Zemské soudy (jeden v Praze a jeden v Brně) s věcnou působností našich 

krajských, ale s územní působností našich soudů vrchních. 

• Úřední soudy (dvanáct, později čtrnáct soudů) s věcnou kompetencí našich 

soudů okresních, ale s územní působností soudů krajských. 

 Na území protektorátu bylo dále 5 zvláštních soudů. Kompetence těchto soudů 

byla stále rozšiřována a probíhalo před nimi tzv. zkrácené řízení.  Na podzim 1941 u 

nich byly zřízeny stanné soudy v Praze a Brně, které měly povahu mimořádných soudů 

s tzv. zkráceným řízením a s výsadním postavením soudců. Rozsudek byl okamžitě 

vykonatelný, bez možnosti použití opravných prostředků. Příslušným soudem pro 
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velezradu a zemězradu byl Lidový soudní dvůr v Lipsku , kde byli souzeni též 

protektorátní  příslušníci. Německé vojenské soudy byly příslušné pro všechny, kteří 

spáchali trestný čin proti německé branné moci. 

Výhradní jurisdikci a říšským orgánům z hlediska tehdejší ideologie podléhali 

němečtí říšští občané, kteří žili na území protektorátu a dle  tehdejší německé ideologie 

zaujímali první místo v právním postavení obyvatelstva. Druhou skupinu obyvatel  

tvořili příslušníci protektorátu  české národnosti, měli řadu povinnosti a podléhali 

kontrole ze strany protektorátních orgánů. Třetí skupinou pak  byli obyvatelé, na které 

se vztahovaly rasové předpisy a byli zbaveni z velké části občanských práv. Na základě 

nařízení z 20.dubna 1939 s účinností od 15.března se stali německými říšskými občany 

všichni dřívější občané německé národnosti, kteří měli ke dni 10. října 1938 v některé 

obci protektorátu nebo v pohraničí domovské právo. 

K likvidaci dosavadní dvojkolejnosti veřejné správy došlo tzv. Heydrichovým 

správními reformami., kdy v lednu 1942 bylo přikročeno k reorganizaci centrálních 

protektorátních úřadů a protektorátní vlády. V roce 1944 byla zastavena činnost 

pracovních soudů a jejich agendu převzaly řádné soudy. [6] 

Protektorátní právo se členilo na právo trestní a občanskoprávní, kdy: 

• Trestní právo se dělilo na právo: domácí  a německé.  

 Německé trestně právní předpisy se uplatňovaly i na příslušníky protektorátu 

např. hanobení Říše, velezrada a zemězrada. Trestně právní předpisy byly doplňovány 

po celou dobu protektorátu. Byly ukládány tresty nepřiměřené povaze deliktu. 

Výjimkou nebyl ani trest smrti za nedbalostní čin. Vládním nařízením č.396/1940 Sb., 

se trestní řád doplnil o předpisy týkající se složení trestních soudů. Nařízení ministra 

spravedlnosti č.184/1944 Sb. zjednodušovalo protektorátní trestní soudnictví a 

představovalo  první nařízení k provedení  totálního válečného nasazení v oboru 

trestního soudnictví  protektorátu Čechy a Morava. Zjednodušení se týkalo zejména 

řešení problému úspory sil při obsazení trestních soudů a zřizování obhájců. Dále bylo 

zjednodušeno hlavní přelíčení, způsob vyhotovování rozsudků a došlo k omezení 

opravných prostředků. Zločiny a přečiny menší závažnosti mohl rozhodovat 

samosoudce. Vládním nařízením č.306/1939 došlo ke změně  některých ustanovení 

trestního zákona a trestního řádu. Právu říšskému bylo protektorátní trestní právo  

přizpůsobeno vládním nařízením č.143/1942 Sb. [6] 

• Občanskoprávní právo se řídilo dosavadním občanským zákoníkem a dalšími 

občanskoprávními předpisy z předchozích období a dále vstoupily v účinnost 
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předpisy znamenající zásahy do dědického práva, smluvní svobody a práva 

vlastnického.V případě rodinného práva došlo k doplnění o rasové předpisy 

(např. zákaz sňatku s židem) a další diskriminující příkazy. Samosprávný princip 

byl potlačen v hospodářské oblasti, kdy byly likvidovány hospodářské svazy. 

V oblasti pracovního práva byla uzákoněna všeobecná pracovní povinnost, dále 

byla stanovena přikazovací povinnost a byly zakázány stávky. [3] 

2.3. Soudnictví v letech 1945-1948 
Krátké období poválečné obnovy a vytváření základů lidově demokratického 

režimu trvalo od roku 1945 do únorového převratu roku 1948. Po osvobození  byla 

v podstatě převzata organizace  soudů, jak byla  vytvořena na základě předpisů 

pocházejících ještě z doby Rakousko-Uherska a jednak z období první republiky. 

Zároveň s dekretem o obnovení právního pořádku došlo k vydání dekretu 

prezidenta republiky č.79/1945 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v České a 

Moravskoslezské zemi z 19. září 1945 (doplněné zákonem č.243/1946 Sb.), kdy došlo 

k likvidaci německého soudnictví v občanskoprávních i trestních věcech. Dne 11.4.1946 

byla uzavřena dohoda, dle které Nejvyšší soudy v Brně a Bratislavě se považují, při 

zachování jejich dosavadní organizace a působnosti podle předpisů pro ně platných, za 

součást jednotného Nejvyššího soudu, který měl sídlo v Brně.  Při zřízení nových 

výjimečných soudů byla též zachována dvojí organizace. Těmito soudy byly mimořádné 

lidové soudy a národní soudy. Soudnictví bylo v této fázi vývoje důležitým nástrojem 

k provedení národní očisty a potrestání válečných zločinců a domácích zrádců.  

Nejdůležitější bylo vytvoření mimořádného lidového soudnictví a očista státního 

aparátu. [7] 
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Schéma č.5 - Organizace poválečného soudnictví    
                                     
                                          Soudní organizace           

                                      
 

Řádné soudy     Vyjímečné    Specializované   Trestní     Zvláštní         Správní 
pro věci C a T    soudy            soudy                  soudy      ústavní orgány  soudy 
 
Nejvyšší                Mimořádné       RS hornické   Porotní       Ústavní   Nejvyšší                                                                             
soud                      lidové soudy                               soudy          soud        správní 
                                                         RS mzdové                                          soud 
                                                                                                      Volební 
Vrchní                  Národní             RS nemocenských              soud                             
soudy                    soudy                 pojišťoven 
       
                                                         RS pro penzijní 
Krajské                                           pojištění  
soudy             Soudy mládeže               
                                                         Lichevní soudy 
  
                      Kmetské soudy         Patentní soud 
Okresní                                                  
soudy                                               Pracovní soudy 
                      Soudy mládeže                

                                                                   Labské plavební 
                                                          soudy 
 
Samostatnou soudní soustavu tvořily vojenské soudy. Zákonem č.226/1947 Sb. 

došlo ke změně organizace vojenských soudů. Vojenské soudy tvořily krajské vojenské 

soudy, vrchní vojenské soudy a Nejvyšší vojenský soud. 

Schéma č. 6 - Organizace vojenských soudů 

                                                          Vojenské soudy 
 
 

Nejvyšší vojenský 
 soud 

 
 

Vrchní vojenský 
 soud 

 
 

Krajské vojenské 
soudy 
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2.4.Soudnictví v padesátých letech 

Průlomovým předpisem v oblasti soudnictví byl zákon č.319/1948 Sb., o 

zlidovění soudnictví. Důsledkem byla likvidace sto let vyvíjející se soudní organizace a 

došlo k přizpůsobení soudní organizace krajskému zřízení národních výborů.  

Zákon č.320/1948 Sb., o územní organizaci krajských a okresních soudů 

navazoval na zákon o zlidovění soudnictví. V období tzv. právnických dvouletek (1948-

1950) bylo soudní řízení nově upraveno justičními kodexy.  

Zákonem č.64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře byla dotvořena jednotná soudní 

organizace, nahrazující dosavadní soudnictví občanské a vojenské s jediným Nejvyšším 

soudem.  K realizaci tohoto zákona byla vydán zákon č.66/1952 Sb., o organizaci 

soudů.  Tento zákon zavedl dva druhy soudů: obecné a zvláštní. 

 

Schéma č. 7 - Soudní organizace v padesátých letech 

 

                   Soudní organizace 

 

Obecné soudy                             Zvláštní soudy 

 

Nejvyšší soud                                  Vojenské soudy              Vyšší vojenský soud 

 

Krajské soudy                                 Rozhodčí soudy               Vojenský  
                                                                                                     obvodový soud 
                                                                                                     

Lidové soudy 

 

Mezi obecné soudy patřily lidové soudy, krajské soudy a Nejvyšší soud.   Mezi 

zvláštní soudy pak vojenské soudy a rozhodčí soudy. Na krajské soudy přešla 

pravomoc Státního soudu, který byl zrušen. Soudnictví se vykonávalo ve dvou 

instancích. Krajský soud byl opravnou instancí nad lidovými soudy a nad nižším 

vojenským soudem  byl opravnou instancí  vyšší vojenský soud.  Dále byla v zákoně 

zakotvena zásada volitelnosti všech soudců, tedy jak soudců z povolání, tak soudců 

z lidu. Soudy se v této době staly hlavní represivní složkou vůči všem odpůrcům 

komunistického režimu. Na základě tehdejší komunistické doktríny měly soudy 

zajišťovat, aby zákony a jiné právní předpisy  byly přesně a důsledně  dodržovány a aby 
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jich bylo užíváno v souladu se zájmy pracujícího lidu. Soudnictví v padesátých letech 

zůstalo dvojinstanční:  

• krajské soudy byly opravnou instancí nad lidovými soudy,  

• nad vojenskými obvodovými soudy byl opravnou instancí vyšší vojenský soud. 

V případě, že krajský soud nebo vyšší vojenský soud rozhodoval jako soud první 

instance, byl opravnou instancí Nejvyšší soud.  Lidové nebo krajské soudy představoval 

předseda soudu, případně jeho náměstek, další soudci a soudci z lidu. Vojenské soudy 

představoval náčelník soudu, případně jeho zástupce, další vojenský soudci a soudci 

z lidu.  

Nedostatky v soudnictví byly odstraňovány novelou: 

• zákona o organizaci soudů (zákon č.66/1956 Sb.), 

• novelou k trestnímu zákonu (zákon č.63/1956 Sb.),  

• dále vydáním nového trestního řádu (zákon č.64/1956 Sb.), 

• a na závěr zákon č.36/1957 Sb. , o volbách soudců a soudců z lidu lidových 

a krajských soudů. [7] 

2.5.Soudnictví v šedesátých až osmdesátých letech 

K zakotvení soudní organizace do ústavy došlo v roce 1960 a to v osmé hlavě této 

ústavy. Blíže bylo rozvedeno v zákoně č.62/1961 Sb., o organizaci soudů. Dle tohoto 

zákona měly soudnictví vykonávat „volené a nezávislé lidové soudy“ tedy:  

 

Schéma č.8 -  Soudní organizace od r.1961 

 

                                 Soudní organizace 
 
 

Obecné soudy                                                 Zvláštní soudy 

 

Nejvyšší soud                                                                       Vojenské soudy 

 

Krajské soudy                                                                      Místní lidové soudy 

 

Okresní soudy 

                                                                                   
Dále pak  zvláštní soudy: vojenské soudy  a místní lidové soudy. 
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K jasné formulaci zásad organizace a činnosti soudů došlo v § 4 zákona, který 

zkonstatoval, že soudnictví se vykonává za široké účasti pracujícího lidu a při plnění 

svých úkolů postupují soudy v součinnosti s jinými státními orgány, např. národními 

výbory nebo  dobrovolnými společenskými organizacemi pracujících. V soudním řízení 

mohli vystupovat též zástupci dobrovolných společenských organizací, zejména jako 

společenští žalobci nebo společenští obhájci. [7] 

 Nezávislost soudců při výkonu své funkce byla sice deklarována zákonem, ale 

zároveň byla stanovena jejich povinnost vykládat zákony v souladu se socialistickým 

právním vědomím. Jedním z nejproblematičtějších pozůstatků padesátých let byly 

místní lidové soudy, které působily do šedesátých let. Místní lidové soudy byly 

vytvářeny v obcích a na pracovištích. Soudci těchto soudů byli voleni na 2 roky 

veřejným hlasováním a projednávali jednoduché majetkové spory a provinění, dále 

méně závažné trestné činy, postoupené prokurátorem nebo soudem. Podmínkou bylo 

pouze dovršení 21. roku věku, požívání všeobecné vážnosti a důvěry, příkladný osobní 

život, ne však vzdělání a už vůbec ne právnické. Jejich kvalifikovanost je tedy více než 

sporná. [7] 

2.5.1.Změny v roce 1964 

Zákon č.36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců  nahradil původní 

zákon č.62/1961 Sb. a platil s řadou úprav (novely v letech 1968, 1969, 1978, 1988 a 

l990) až do devadesátých let. Federalizace v roce 1968 měla na organizaci soudnictví 

též vliv. Zachována zůstala soudní soustava ze začátku šedesátých let, tedy obecné 

soudy a vojenské soudy. Došlo ke zrušení místních lidových soudů. Beze změny zůstala  

organizace okresních a krajských soudů  v obou národních republikách. Federalizace 

státu vyvolala potřebu  jednotné úpravy organizace soudů, došlo k zřízení: 

• Nejvyššího soudu ČSR, 

• Nejvyššího soudu SSR,  

• Nejvyššího soudu ČSSR. 
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Schéma č. 9 -  Soudní organizace po r.1968 

 

                                                          Soudní organizace 

 

                                              Obecné soudy                           Zvláštní soudy 

 

                                              Nejvyšší soud                           Vojenské soudy 
                                                      ČSSR 

  

                 Nejvyšší soud                       Nejvyšší soud 
                          ČSR                                    SSR 

  

                 Krajské soudy                     Krajské soudy 

 

                 Okresní soudy                     Okresní soudy 

 

• Nejvyšším soudním orgánem ČSSR byl Nejvyšší soud ČSSR se sídlem v Praze. 

Tento soud nikdy nerozhodoval jako soud prvního stupně. Mezi jeho úkoly 

patřilo rozhodování o řádných opravných prostředcích, zaujímání stanovisek 

k zajištění jednotného výkladu zákonů a jiných právních předpisů a rozhodování 

o stížnostech o porušení zákona. 

• Nejvyšší soudy republik jako nejvyšší soudní instance republikové soudní 

soustavy nerozhodovaly nikdy jako soudy prvoinstanční.Jejich hlavním úkolem 

byl výkon dozoru nad rozhodovací činnost všech soudů republiky.  

• Na dalším stupni stály soudy krajské, které rozhodovaly zejména o trestných 

činech,  kde trest odnětí svobody činil  nejméně pět let, dále za činy,za které 

bylo možné uložit trest smrti. 

• Okresní soudy s nejširším rozsahem věcné příslušnosti. Okresní soudy vyvíjely, 

a dosud vyvíjí činnost prvoinstanční. Bylo jim svěřeno rovněž vedení 

podnikových rejstříků dle hospodářského zákoníku.  

Správu ve vztahu ke všem soudům vykonávalo Ministerstvo spravedlnosti 

republiky. [7] 
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2.5.2.Období šedesátých let  až  do roku 1989 

Zásadní změny v celém právním systému si vyžádalo pokračující budování 

socialistické společnosti. Jednalo se především o změny v právu občanském.  

K realizaci změn došlo kodifikací tří zákoníků: 

• občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb.),  

• hospodářského zákoníku (zákon č.109/1964 Sb.), 

• a zákoníku mezinárodního obchodu (zákon č.101/1963 Sb.). 

Tyto tři kodexy upravily občanskoprávní vztahy, ale ani jeden z nich nebyl 

chápán jako obecná univerzální norma. Samostatnou úpravu měly i společenské vztahy 

v oblasti rodiny – zákon o rodině č. 94/1963 Sb. Nový občanský zákoník  byl zásahem 

do právní kultury, kdy bylo necitlivě upuštěno od zažitého juristického pojmosloví a 

zavedeno nové. Některé užitečné potřebné instituty nebyly v zákoníku vůbec např. 

sousedské právo, držba, vydědění. Předpokládalo se, že tyto instituty nebudou 

v socialistické společnosti již nutné upravovat, protože vymizí. Praxe však ukázala 

nereálnost těchto předpokladů. Pozitivní změny přinesla novela občanského zákoníku 

(zák. č. 131/1982 Sb.), která např. opětovně zavedla pojem držba, nově formulovala 

institut vydědění. Naproti tomu negativní přínos byl § 453a uvedené novely, kdy toto 

ustanovení umožnilo státu přístup, bez povolení příslušného nezávislého soudu, k 

majetku všech osob, které opustily stát bez  výjezdní doložky. 

Jednotlivé právní instituty byly upraveny rozdílně v jednotlivých kodexech, kdy 

tato roztříštěná právní úprava byla těžko srozumitelná i pro právníky. [7] 

2.5.3. Zhodnocení vývoje socialistického práva 

V oblasti soudnictví umožnil únorový převrat v roce 1948 rozbití demokratických 

tradic a otevřel cestu k výkonu diktatury proletariátu. Nově vznikající právo bylo sice 

právem po formální stránce, ale chyběl v něm prvek spravedlnosti. Socialistická právní 

kultura pěstovala ustrašené a nesebevědomé soudce, kteří byli plně závislí na 

vládnoucím režimu a uvědomovali si své nerovnoprávné postavení. Vyspělá 

středoevropská právní kultura byla v průběhu komunismu devastována. Právo 

upřednostňovalo příslušníky stranické elity a popřelo zásady demokratického právního 

řádu. Vývoj však nebyl přímočarý, docházelo ke změkčování a koncem padesátých a 

počátkem šedesátých let se projevují snahy odstranit podřízenost právního režimu 

stranické kontrole. Tyto pokusy však byly potlačeny nástupem normalizace  v období 

„pražského jara“,kdy došlo k prohloubení vad socialistického právního pořádku, růstu 

negace a potlačení občanských svobod.  [7] 
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3. POLISTOPADOVÝ VÝVOJ 

3.1. Polistopadové změny 

Polistopadové změny nasměrovaly náš stát a tedy i naše soudnictví k demokracii. 

Dle tvůrců teorie dělby státní moci je nutné, aby v demokratickém státě vládla skutečná 

svoboda, musí být moc zákonodárná, výkonná a soudní navzájem, odděleny a 

v rovnováze, kdy jedna musí hlídat druhou. Stát v civilizované společnosti vymezuje a 

upravuje oblast relativní svobody a práva. Problémem každé vlády je otázka správného 

poměru mezi individuální svobodou a svobodou všech. Kolik ze své svobody má každý 

obětovat jinému a jak se může jeden člověk těšit ze svobody, aniž ubírá svobody 

druhému?  Tento problém přesahuje juristickou problematiku a stává se civilizační a 

filozofickou otázkou, protože ustanovení dobré vlády, co by autoritativní organizace, 

schopné uvést v platnost zákonný řád je problémem velice těžkým. [2] 

Polistopadové soudnictví bylo ovlivněno řadou změn, které se projevily nejen 

v soustavě soudů, jejich personálního obsazení, ale i zákonů,  které jsou podkladem 

soudního rozhodování, a v neposlední řadě se výrazné změny projevily i ve významu, 

jaký stát, veřejnost a ostatní subjekty postavení  a  úloze soudů přikládají. V oblasti 

legislativní, ekonomické i organizační byly provedeny po roce 1989 příslušné kroky 

zaručující nezávislé postavení soudců, kdy více jak polovina soudců, kteří do této doby 

v justici působili, ze soudů odešla. Ústavou došlo k zavedení čtyřstupňové soudní 

soustavy, vnitřně oddělující řízení nalézací, řízení o řádných a mimořádných opravných 

prostředcích. 

Došlo k novelizaci právních předpisů upravující organizaci justičních orgánů. 

Úpravy do značné míry vedly k návratu k tradicím rakousko-uherské organizace.  

Devadesátá léta byla ve znamení personálních a organizačních změn. V roce 1991 

byl vydán nový zákon o soudech a soudcích  (č.335/1991 Sb.), zajišťující postavení 

soudců jako pevné součásti demokratického politického mechanismu. Změnilo se 

postavení ministerstva vnitra. Soudci začali být jmenováni doživotně a došlo ke 

garantování soudcovské nezávislosti.  

Zákon o sídlech a obvodech okresních a krajských soudců (č.98/1991 Sb.) byl 

dalším zákonem této doby. Charakter soudní správy upravoval zákon č.436/1991 Sb. a 

zákonem č.412/1991 Sb. byla upravena kárná odpovědnost soudců. Současně s těmito 

úpravami docházelo k privatizaci advokacie a notářství. Došlo k několika novelám 

občanského soudního řádu i trestního řádu. [7] 
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3.2.Změny po rozpadu ČSFR 

Dosavadní státoprávní uspořádání bylo zrušeno 1.ledna 1993 a byly zrušeny 

všechny orgány na úrovni federace, tedy i Nejvyššího soudu ČSFR. Bylo též zrušeno 

vojenské soudnictví. Po letech byly právně uzákoněny zákonem č.17/1993 Sb. vrchní 

soudy a v souvislosti s novou právní úpravou dovolání byla uzákoněna změna 

kompetence vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR. Od 1.ledna 1995 bylo nově právně 

upraveno i rozhodčí soudnictví. Agendu krajských obchodních soudů převzaly krajské 

soudy (zákon č.215/2000 Sb. s účinnosti od 1.1.2001).  Nelze opomenout na vznik 

správního a obchodního soudnictví  a své místo si v soudní soustavě našel i Ústavní 

soud České republiky.  

 

Schéma č.10 -  Soudní soustava po roce 1993 

 

                                        Soustava soudů 
                                                   ČR 

 

Nejvyšší soud                              Nejvyšší správní                        Ústavní soud  
                                                              soud        
 

Vrchní soudy                               

 

Krajské soudy 

 

Okresní soudy 

 

 

Nárůst počtu právních předpisů není jen postkomunistické specifikum, ale 

současné trendy vývoje společnosti vylučují návrat k situaci před sto lety, kdy během 

studia mohl student prostudovat „celé právo“. Současné snahy o lepší legislativu a 

úbytek zbytečných zákonů by měly pokračovat. Zároveň je nutné si uvědomit, že 

expanze práva v postmoderní společnosti je též spojena s nárůstem role soudcovské 

moci. S nárůstem nejasných ustanovení, které je nutno interpretovat, roste i tlak na 

soudce, aby iracionálně působícímu právu dali racionální význam. Nastává tedy nutnost, 

aby soudci byli lepší než legislativa, kterou aplikují. Bez podpory právní vědy a 
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právního vzdělávání toho však nemohou dosáhnout.  Přetrvávajícím problémem dalších 

let zřejmě bude nadměrný formalismus, upřednostňování procedurálního rozhodování 

před rozhodováním meritorním a neschopnost soudů rozhodovat rozumným způsobem 

v rozumné době. Jedním z nejtragičtějších  a přetrvávajících následků komunistického 

pojetí práva je narušení oboustranného obohacování mezi právní vědou na straně jedné 

a justicí na straně druhé. [5] 
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4. SOUČASNOST A PERSPEKTIVA 

4.1.Současná právní úprava soudní soustavy  

Soudnictví v České republice vykonává jednak Ústavní soud ČR, Nejvyšší 

správní soud a dále pak soustava obecných soudů zřízená zákonem o soudech a 

soudcích.  Úkolem soudů je poskytovat ochranu právům způsobem stanoveným 

zákonem pro jednotlivé druhy soudního řízení.  

 

Schéma č.11 -  Současná soustava soudů ČR 

 

Soustava soudů 
ČR 

                                             

Nejvyšší soud                          Nejvyšší správní soud                 Ústavní soud 

 

Vrchní soudy 

 

Krajské soudy 

 

Okresní soudy 

 

• Ústavní soud – poskytuje ochranu ústavnosti, jeho působnost je vymezena 

v Ústavě, a to v čl.87. Rozhoduje zejména o zrušení právních předpisů nižší 

síly, dále o stížnostech  směřujících k ochraně základních práv a svobod, 

dále poskytuje ochranu orgánům územní samosprávy. Skládá se z 15 soudců, 

jmenovaných prezidentem republiky na dobu 10 let. 

• Nejvyšší správní soud má sídlo v Brně a je vrcholným soudním orgánem ve 

věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Rozhoduje 

např. o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím 

krajských soudů ve správním soudnictví, dále ve věcech volebních, zrušení 

opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. 
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Současná soustava obecných soudů: 

• Na nejvyšším stupni naší soudní soustavy je Nejvyšší soud České republiky se 

sídlem  v Brně. Skládá se z předsedy soudu, místopředsedy a dalších soudců. 

Rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu a dvou soudců. O 

mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím vrchních soudů 

rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu a čtyř soudců. Nejvyšší soud 

zajišťuje zákonnost rozhodování mezi vrchními soudy a soudy v jejich obvodu, 

dále rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím 

vrchních soudů, rozhoduje v jiných zákonem stanovených případech a zaujímá 

stanoviska k výkladu zákonů a jiných právních předpisů. 

Dále Nejvyšší soud rozhoduje o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí 

cizozemských soudů na území ČR. Podle úseku své činnosti tvoří soudci 

Nejvyššího soudů trestní, občanskoprávní a obchodní kolegia, v jejichž čele stojí 

jejich předsedové. Se souhlasem pléna může předseda Nejvyššího soudu sloučit 

některá kolegia, pokud je to vzhledem k náplni jejich činnosti vhodné.  Plénum 

Nejvyššího soudu se skládá z předsedy, místopředsedy a ostatních soudců 

Nejvyššího soudu. 

• Vrchní soudy byly nově vytvořeny podle zákona č.17/1993 Sb., kterým se 

novelizoval a doplňoval zákon o soudech a soudcích z roku 1991. Vrchní soudy 

jsou zřízeny v Praze a Olomouci a působí jako soudy druhého stupně ve věcech, 

v nichž rozhodovaly jako soudy prvého stupně krajské soudy, a v dalších 

zákonem stanovených případech.  Vrchní soudy se skládají z předsedy soudu, 

místopředsedy a dalších soudců. Rozhodují v senátech složených z předsedy 

senátu a dvou soudců.  Podle úseku své činnosti tvoří soudci vrchních soudů 

kolegia občanskoprávní, obchodní, správní a trestní. V čele kolegií jsou 

předsedové, kteří organizují a řídí činnost kolegií. 

• Jako soudy druhého stupně (odvolací) působí soudy krajské ve věcech, ve 

kterých rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy. Jako soudy prvého stupně 

rozhodují ve věcech určených zákonem. Na území hlavního města Prahy 

vykonává působnost krajského soudů městský soud a krajský obchodní soud.  

Dále jsou v Praze, Brně a Ostravě zřízeny krajské obchodní soudy. Krajské 

soudy se skládají z předsedy a místopředsedů, dalších soudců  a přísedících, 
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rozhodují v senátech. V případech stanovených procesními předpisy rozhodují 

samosoudci. Senáty krajského soudu se skládají: 

a) ze dvou soudců, z nichž jeden je předsedou a tří přísedících, jestliže rozhodují 

jako soudy prvního stupně v trestních věcech, 

      b) z předsedy a dvou soudců v ostatních případech. 

V civilním řízení rozhodují soudy krajské jako soudy prvního stupně např. 

v těchto sporech: 

a) o nárocích vycházejících z autorského zákona, 

b) ve sporech o vzájemné vypořádání dávky poskytnuté neprávem nebo ve vyšší 

výměře, než náležela, mezi zaměstnavatelem a příjemcem této dávky podle 

právních předpisů o sociálním zabezpečení, 

c) ve sporech mezi příslušným orgánem nemocenského pojištění a 

zaměstnavatelem o náhradu škody vzniklé nesprávným postupem při provádění 

nemocenského pojištění, 

d) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky. 

Krajské soudy jako soudy prvního stupně ve věcech obchodních dále 

a) projednávají konkursy a vyrovnání, je-li úpadcem (dlužníkem) fyzická nebo 

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, včetně sporů tímto řízením 

vyvolaných, 

b) rozhodují o návrzích na zrušení společnosti a její likvidaci, 

c) rozhodují o jmenování likvidátora obchodní společnosti, 

d) rozhodují o návrhu na zrušení družstva. 

Zvláště je třeba zdůraznit příslušnost krajských soudů v oblasti správního 

soudnictví. Pravomoc soudů se v souladu s Listinou základních práv a svobod rozšiřuje 

o přezkoumávání správních rozhodnutí. Činnost krajských soudů jako druhé instance je 

mnohem rozsáhlejší, kdy rozhodují o řádných opravných prostředcích podaných proti 

rozhodnutím okresních soudů, vydaných v občanském soudním řízení i v řízení trestním 

soudy, jejichž sídlo je v obvodu činnosti krajského soudu. 

• Okresní soudy tvoří základní článek, působí jako soudy prvého stupně 

v případech, kde zákon neurčuje, že soudem prvého stupně je soud krajský. 

Působnost okresních soudů na území hlavního města Prahy vykonávají obvodní 

soudy. Trestní řád a občanský soudní řád určuje v kterých věcech rozhoduje 

soud jako senát nebo samosoudce.  Okresní soud se skládá z předsedy soudu, 

místopředsedy nebo místopředsedů, dalších soudců a přísedících. 
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V občanskoprávním řízení  tyto soudy rozhodují věci, které vyplývají 

z občanskoprávních, rodinných, pracovních, družstevních a obchodních vztahů, 

včetně  vztahů podnikatelských a hospodářských. Okresní soudy rozhodují vše, 

co nepřísluší krajským soudům nebo vrchním soudům. Příslušnost okresních 

soudů lze přiblížit pouze demonstrativně. Ze sféry občanského práva rozhodují  

například spory  týkající se institutu spoluvlastnictví, společného jmění manželů, 

spory z oblasti věcných břemen, dále z oblasti nájmů bytů a jiných místností a 

pozemků. Obsáhlou část tvoří spory z oblasti závazkového práva, zejména 

z oblasti smlouvy kupní, darovací, smlouvy o půjčce, smlouvy pojistné, atd. 

V oblasti rodinného práva řeší okresní soudy spory o rozvod manželství, spory 

týkající se práva a povinností k nezletilým dětem, o určení a popření otcovství.  

Pracovněprávní agendu přestavují spory z oblasti vzniku a zániku pracovního 

poměru, dále z odpovědnosti za škodu připracováních úrazech a nemocech 

z povolání.  

  V oblasti správního soudnictví jsou okresní soudy   příslušné k přezkoumávání   

  rozhodnutí o přestupcích a v případech, kdy to stanoví zákon. [9] 

4.2. Stav současného soudnictví 

4.2.1.Materiální a personální  situace soudů 

Zvyšování objemu rozpočtových prostředků od roku 1989 do současné doby 

umožnilo provést výrazné investice do nemovitého majetku a obměnu vnitřního 

vybavení velké části soudů. Jen pro rok 2007 dostal resort spravedlnosti ze státního 

rozpočtu částku téměř 20 miliard, z toho přes 8 miliard šlo na provozy soudů. Soudy 

byly prakticky z nulového stavu vybaveny informačními technologiemi, kdy pracovní 

prostředí soudů je většinou na stejné úrovni jako v jiných zemích Evropské unie. Za 

standardní se považuje vybavení každého soudce či odborného pracovníka počítačem 

s příslušenstvím. Cílem při vytváření standardních podmínek je, aby byla k dispozici 

jedna trestní síň pro 2 soudce okresního soudu a pro 3 krajské soudce. Investiční 

programy mají  do roku 2007 zajistit vybudování cca 35 tisíc m2 kancelářské plochy a to 

buď novou výstavbou, dostavbou nebo rekonstrukcí stávajících budov. 

Evidenční stav soudců ke dni 1.5.2007  dosáhl počtu 3004 soudců, tedy 98% 

obsazenosti soudů. Česká republika výrazně převyšuje evropský průměr počtu soudců 

v přepočtu na index obyvatel. Dle tohoto počtu soudců se také určuje potřebný odborný  
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administrativní aparát, kdy výraznou posilou pro soudy jsou vyšší soudní úředníci, 

protokolující úředníci a asistenti soudů. [10] 

4.2.2. Hlavní problémy českého soudnictví 

Současné soudnictví neodpovídá potřebám vyspělé demokratické země.  

Nedůvěra veřejnosti vůči fungování justice, v řádné vynucování práva má negativní 

dopad na ekonomický růst a společenský rozvoj. Výrazný nárůst kauz od roku 1990, 

legislativní a  personální důvody nejsou hlavní příčinou krize soudní moci, ale rozpor 

mezi neustále rychlejším rozvojem společnosti na straně jedné a relativně strnulou 

tradiční soudní strukturou a soudním procesem, který odpovídá době počátku minulého 

století. Je zřejmé, že bez reformy či tzv. stabilizace justice se nepřiblížíme justičním 

systémům v tradičních členských státech Evropské unie.  

Zásadním problém českého soudnictví je délka soudního řízení. Ze strany občanů 

našeho státu dochází k podkopávání důvěry v právní stát a přispívá k pocitu 

nevymahatelnosti práva. Což je konkrétně uvedeno v tabulce č. 1, která zobrazuje 

srovnání průměrné délky řízení ve dnech u okresních soudů. 

Po roce 1989 byl pro výrazný nárůst délky soudních řízení důvod: odchod soudců 

do advokacie, vznik nových soudcovských agend, transformace právního řádu, ale 

v současnosti to lze zdůvodnit  jen obtížně. 

Dalším problém s kterým se naše soudnictví potýká je počet nedodělků, který 

úzce souvisí s délkou řízení, dále nejednotnost soudní praxe, průtahy v řízení, 

neefektivní využívání výpočetní techniky, nedostatečná komunikace soudů s veřejností, 

fluktuace soudní administrativy a nedostatečné zvyšování odbornosti soudců i dalších 

pracovníků soudů. 

4.2.3.Regionální problémy soudů 

Změny související s přechodem na tržní ekonomiku po roce 1989  vedly 

k podstatnému zvýšení nápadu věcí na soudech.  Přitom absorpční schopnost soudů 

zůstala téměř stejná nebo se zvyšovala jenom pomalu. To vše vedlo k výraznému 

nárůstu počtu nevyřízených případů a k prodloužení řízení.  

Nejkritičtější je situace na soudech v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

Ke zlepšení situace v tomto regionu připravilo ministerstvo spravedlnosti program 

personálního posílení a na rozdíl od jiných oblastí rozhodlo o dočasném navýšení počtu 

soudců a administrativních pracovníků, což by mělo výhledově vést ke snížení 

nedodělků na úroveň ostatních soudů. 
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Jedním z nejvíce problémových soudů je chomutovský soud, který se díky 

„dodacím lhůtám“ stal synonymem pro spravedlnost, která již spravedlností být 

principiálně ani nemůže. Počátky selhání chomutovské justice má svoje kořeny.  Jde o 

pohraniční území, kam se po válce přistěhovalo nové obyvatelstvo ze všech koutů 

republiky a s tím souvisí i míra kriminality a velký počet nových  soudních případů. 

Podobné problémy, ale mírnějšího rázu  měl chomutovský soud již za minulého režimu. 

Po jeho pádu se nepříznivé faktory ještě znásobily. Ze soudu odešli všichni soudci, kdy 

pro trestní úsek tato věta platí doslovně. Po roce 1992 nebyl na tomto soudě jediný 

trestní soudce, k tomu se začala prudce zvyšovat nezaměstnanost v regionu a s tím 

zároveň souvisela narůstající kriminalita a další negativní jevy, jako hazardní hry nebo 

zadluženost, čímž se začarovaný kruh jen upevňoval. Konkrétní vývoj agendy C, T a P 

u Okresního soudu v Chomutově uveden v tabulkách č. 2,3,4. V tabulce č. 5 je uveden 

konkrétní příklad vývoje civilní agendy u okresních soudů v Severočeském kraji za 1. 

pololetí roku 2007.  

4.3. Perspektivy soudnictví  

Reformní změny v soudnictví spočívají v elektronizaci, v legislativních úpravách 

v podobě komplexních novel stěžejních zákonů (občanského, trestního, obchodního, 

notářského, exekučního zákona a zákona o soudech a soudcích či o tlumočnících a 

soudních znalcích)  a  dále v personálních změnách, kdy počet administrativních 

pracovníků by se měl snížit, oproti počtu vyšších soudních úředníků, počet soudců by se 

již neměl zvyšovat. 

Reforma justice má zajistit efektivnější, pružnější, rychlejší, levnější a 

kvalifikovanější průběh soudního řízení. Tyto cíle předpokládají změny např. 

v personálním složení soudů, kdy vývoj směřuje k posílení odborného aparátu tj. 

asistenti soudců, vyšší soudní úředníci a ostatní administrativa, kteří by měli odlehčit 

práci soudců od administrativních činností spojených s rozhodovacími procesy a od 

rozhodování v méně odborně náročných kauzách. Zavádění  tzv. minitýmů  bude 

průběžně vyhodnocováno a mělo by tím dojít nejen ke zrychlení rozhodovací činnosti 

soudců, ale i ke zvýšení prestiže většiny funkcí, což by  ve spojení s finančním 

ohodnocením mohlo mít za následek omezení fluktuace administrativních pracovníků. 

Dále by mělo dojít ke zpřísnění kárné odpovědnosti soudců, což se promítne 

s ohledem na zvyšující se tlak veřejnosti do novely zákona o soudech a soudcích.  
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Nezbytnou součástí reformy bude zavedení systému vzdělávání zaměstnanců 

odborného aparátu justice a příprava projektu k zavedení nových forem vzdělávání 

v resortu, prohlubování komunikativní a odborné jazykové dovednosti, využití 

spolupráce se soudy a právnickými fakultami. 

Vybudování efektivní justice nelze dosáhnout bez průběžné a věcné komunikace 

ministerstva spravedlnosti s předsedy soudů. Spolupráci mezi ministerstvem a soudy lze 

také obohatit o dočasné přidělování soudců k ministerstvu nebo zaměstnanců 

ministerstva k soudům, aby se obě strany seznámily s případnými dopady plánovaných 

opatření . Předpokladem správného fungování soudu je také jeho vedení tedy předseda 

soudu. V souvislosti s plánovými změnami v organizaci soudů budou zvyšovány nároky 

na organizátorskou a řídící činnost předsedů soudů.  

Do činnosti soudů je nutné v plné míře zapojení moderních informačních 

technologií a postupů řízení. Úzká komunikace a spolupráce jsou nezbytným 

předpokladem dosažení nejvyšší míry funkčnosti celého projektu e-justice. 

Elektronizace zajistí propojení všech míst rychlým a bezpečným způsobem, zajistí 

dostupnost všech nabízených služeb. V rámci elektronizace justice  se uskuteční či již 

uskutečňují následující aktivity: 

• Insolventní rejstřík – poskytuje  informace o probíhajících insolventních 

řízeních. Umožní věřitelům  díky transparentnosti chránit svůj majetek. 

• Informace o jednáních v jednacích síních soudů – je možné sledovat plán 

jednání u všech okresních a krajských soudů. 

• e-Podatelna – usnadní práci široké veřejnosti i profesionálům, urychlí a zlevní 

administrativní procesy. 

• infoSoud – po zadání příslušného jednacího čísla bude k dispozici informace o 

tom, v jakém stádiu vývoje se daná věc nachází. 

• Obchodní rejstřík – umožní poskytnout výpisy z evidence obchodního rejstříku 

oprávněným osobám a orgánům veřejné správy. Občané budou moci získat 

výpisy ze soudních evidencí  na jediném místě blízkém jejich bydlišti. 

• Rejstřík trestů – díky modernímu zabezpečení byly již otevřeny pobočky 

Rejstříku trestů u některých krajských soudů, postupně budou otevřeny u dalších 

soudů a na místech CZECH POINT. 

• Úřední deska – nabídne zveřejňování informací stanovených zákonem, 

s možností pokročilého vyhledávání. 
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• Evidence soudních rozhodnutí – dostupnost judikatury umožní veřejnosti 

předvídat rozhodnutí v kauzách obdobných těm, které se jí potencionálně 

týkají.V anonymní podobě jsou nyní zveřejňovaná všechna rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, postupně by se měly zapojit 

další soudy. 

• Elektronický platební rozkaz – bude možné realizovat podání ze svého počítače, 

nutný elektronický podpis. 

• Zveřejňování kárných rozhodnutí – od ledna 2007 je možné se na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti informovat o pravomocných rozhodnutích 

v kárných věcech. 

• Prezentace výstupů ze statistických ukazatelů – začátkem roku 2007 byla 

zřízena pracovní skupina  jejímž primárním úkolem je vytvořit systém 

přehledných agregovaných dat, která budou sloužit veřejnosti k získání 

základních informací o činnosti justice.  

• Elektronický spis -  spis by měl být přesunut z papírové do elektronické podoby, 

což povede k lepší práci se spisem s tím, že na spise bude moci pracovat několik 

instancí současně, bude snadná a levná archivace a jednoduché vyhledávání ve 

spise. Nahlížení do elektronického spisu – účastníkům řízení bude umožněno 

nahlížet do spisu nejenom u soudu, ale i ze vzdáleného počítače.  

Elektronizace justice je poměrně finančně náročný projekt, umožňující vyšší 

využívání techniky v různých typech řízení. Komunikace soudů s účastníky řízení 

v elektronické podobě by měla vést ke snížení výdajů soudů např. na poštovném, na 

pořizování papírových forem soudních písemností, úspora lidských zdrojů. 

Nedílnou součástí koncepce reformy justice je  vytvoření mediální strategie 

resortu, která zajistí důvěryhodnost vůči veřejnosti svou otevřeností při současném 

dodržení zákonných principů a dále pak snaha o zvyšování úrovně právního vědomí 

občanů. Pokud se budou občané lépe orientovat v právním systému, můžou pak lépe 

vyhodnotit, jakých prostředků k ochraně  svých práv použít. Za účelem prezentace 

resortu budou realizovány jednotlivé projekty: 

• Projekt „mluvčí na každém soudě“. Prostřednictvím tohoto projektu se 

soudnictví bude snažit přesvědčit veřejnost o své otevřenosti. V souvislosti 

s tímto projektem bude nutné vytvořit tzv. manuál pro tiskové mluvčí soudu, 

tj.jednotná pravidla pro poskytování informací.  
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• Jednotná prezentace resortu – lze docílit úzkou spoluprací mezi jednotlivými 

mluvčími resortních institucí. 

• Osvětové projekty – formou různých osvětových projektů jako  jsou  osvětové 

projekty, brožury, letáky, ale i „dny otevřených dveří“ na soudech.  

• Publikační činnost – formou brožur např. Stručný průvodce soudním řízení, 

Justiční aktuality atd. 

• Meziresortní spolupráce – nutné zvýšení gramotnosti občanů v oblasti 

informačních technologií. 

• Mezinárodní spolupráce – hledání inspirace, jak přiblížit prostředí soudů 

běžným občanům a zapojení do mezinárodních aktivit směřujících k tomuto cíli. 

• Zavádění tzv. informačních center, kde by vyčlenění pracovníci s průpravou ve 

styku s veřejností podávali např. informace o stavu řízení, nahlížení do spisů, 

výdej soudních tiskopisů, poskytování obecných informací o chodu soudu aj.  

Pozitivních změn v činnosti soudů lze dosáhnout nejen personálními změnami a 

zvyšováním investic, ale především systémovými změnami, které zahrnou všechny 

podmínky, v nichž soudy pracují. Stále je třeba hledat nové a neotřelé způsoby řešení 

v české justici a to za situace, kdy pouze 41 % rozhodnutí prvoinstančních soudů 

zůstává nezměněno. [10] 
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5. ZÁVĚR 

Současný stav naší justice sice není kritický, ale rozhodně s ním nemůžeme být 

spokojeni, kdy samo ministerstvo spravedlnosti připouští, že soudnictví vykazuje 

některé znepokojivé parametry a nefunguje tak, jak veřejnost očekává a potřebuje. 

Špatně fungující justice má závažné dopady na společenský blahobyt a především 

ekonomický růst. Ve společnosti, kde se většina transakcí děje na základě smlouvy mezi 

navzájem nezávislými subjekty, způsobuje nejisté vymožení práva, že některé transakce 

nebudou realizovány. Je proto nutné  uvést změny uváděné v předešlé kapitole v život a 

zlepšit českou legislativu, co do kvality a jednoznačnosti. Je nutné odstranit přílišný 

důraz na procedurální a formální stránku soudních řízení a je především nezbytně nutné 

zkonstatovat, že starý dobrý proceduralismus habsburské monarchie je něčím, co se 

neslučuje s moderním světem 21. století. 
Lze říct, že institucionální, materiální a personální parametry jsou v české justici 

nastaveny, ale je třeba uvést v život souhrn opatření, které povedou ke zlepšení, 

především zrychlení a zkvalitnění rozhodovací činnosti českých soudů. V této 

souvislosti je třeba vyzvat ke spolupráci  i moc výkonnou a zákonodárnou, která český 

právní řád vytváří a má nemalý vliv na kvalitu českého právního řádu. 
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Seznam zkratek: 

C – civilní 

ČR – Česká republika 

ČSR – Československá republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČSFR – Československá federativní republika 

P – opatrovnické  

RS – rozhodčí soudy 

Sb. z. a n. –  Sbírky  zákonů a nařízení 

SSR – Slovenská socialistická republika 

T – trestní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Seznam tabulek 

 

Tabulka č.1: Srovnání průměrné délky řízení ve dnech u okresních soudů 

 

Okresní soudy 

 Agenda C Agenda T Agenda P 

2005 453 254 206 

2006 444 242 194 

 

Tabulka č.2: Okresní soud v Chomutově –  agenda opatrovnická 

 

 2006 2005 2004 2003 

Obživlo 8 13 10 11 

Nápad 1188 1284 1247 1215 

Vyřízeno 1157 1368 1422 1026 

Nevyřízeno 2210 2171 2242 2407 

 

Tabulka č.3: Okresní soud v Chomutově – agenda civilní 

 

 2006 2005 2004 2003 

Obživlo 165 279 290 259 

Nápad 4041 4080 3234 3825 

Vyřízeno 4089 4725 6197 4782 

Nevyřízeno 10044 9927 10293 12966 

 

Tabulka č.4: Okresní soud v Chomutově  - agenda trestní 

 

 

 2006 2005 2004 2003 

Obživlo 176 198 173 187 

Nápad 1902 1738 1844 1752 

Vyřízeno 1939 1679 1830 1832 

Nevyřízeno 1716 1577 1320 1123 



Tabulka č. 5:  

Vývoj civilní agendy C u okresních soudů v Severočeském kraji za  l.pololetí roku 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obživlo 

 
Nápad 

 
Vyřízeno 

 
Nevyřízeno 

 
Česká Lípa  

 
              264 

 
2279 

 
2436 

 
1680 

 
Děčín 
 

 
    281 

 
2641 

 
2458 

 
2686 

 
Chomutov 

 

 
273 

 
3052 

 
3280 

 
10089 

 
Jablonec/N. 

 

 
234 

 
1742 

 
1872 

 
2256 

 
Liberec 

 

 
502 

 
3788 

 
4743 

 
7757 

 
Litom ěřice 

 

 
182 

 
1866 

 
2074 

 
1499 

 
Louny 

 

 
117 

 
1512 

 
1459 

 
2039 

 
Most 

 

 
334 

 
3256 

 
3343 

 
3830 

 
Teplice 

 

 
286 

 
2862 

 
3203 

 
2673 

 
Ústí/L. 

 

 
216 

 
3848 

 
3579 

 
5649 

 
Celkem 

 

 
2689 

 
26846 

 
28447 

 
40158 


