
Jedním ze znakÛ práva je jeho vynutitelnost.
Realizací vynucení je povûfien stát. Právû schop-
nost státu prosazovat na svém území obecnou
vÛli vyjádfienou v právním fiádu je základním
atributem státu. Dobfie fungující soudní systém
je ústfiedním zájmem státu, neboÈ je dÛleÏit˘ pro
dÛvûru vefiejnosti a klíãov˘ pro národní ekono-
mické aktivity. Vûfií-li totiÏ lidé, Ïe pravidla cho-
vání jsou interpretována a aplikována tak, Ïe se
slu‰né chování vyplatí, roste ochota právo do-
drÏovat. Jen kdyÏ smlouvy mohou b˘t vynuce-
ny s vysok˘m stupnûm pfiedvídatelnosti, budou
investofii vystavovat své utopené náklady a re-
alizovat dlouhodobé investice.

Navzdory tûmto skuteãnostem mnoho státÛ
Evropské unie vãetnû âeské republiky vykazu-
je soudní prÛtahy, které podr˘vají dÛvûru lidí
v justici.1 Pfiitom bez dÛvûry nemÛÏe soudnictví
fungovat. Pfiedstavme si zákazníky ãekající ve
frontû. Vnitfinímu chodu nerozumí a ani je vût-
‰inou nezajímá, chtûjí b˘t co nejrychleji obslou-
Ïeni, bez ohledu na reálnost svého poÏadavku.

Není proto pfiekvapením, Ïe pfiedmûtem
mnoha odborn˘ch debat je otázka: Jak zv˘‰it
efektivnost justice? Za úãelem odhalování ne-
dostatkÛ a hledání konkrétních zpÛsobÛ fie‰ení
pro lep‰í fungování soudních systému byla
v roce 2002 zaloÏena Evropská komise pro efek-
tivitu justice, oznaãovaná zkratkou CEPEJ pod-
le francouzského názvu Commission européenne
pour l∞efficacité de la justice. Její zaloÏení bylo ini-

ciováno Radou Evropy. Publikuje data, která
odráÏejí situaci ve 47 zemích. Tato data nabízejí
jedineãnou pfiíleÏitost identifikovat klíãové fak-
tory funkãnosti soudního systému napfiíã tûmi-
to zemûmi. CEPEJ doporuãuje ãlensk˘m
státÛm, aby sbíraly data relevantní k anal˘ze
soudnictví (napfi. poãet podan˘ch Ïalob, poãet
vyfie‰en˘ch pfiípadÛ, délka soudního fiízení,
produktivita soudcÛ a zamûstnancÛ, poãet pfií-
padÛ pfiipadající na jednoho soudce, spokoje-
nost zamûstnancÛ, spokojenost uÏivatelÛ,
náklady na soudní fiízení). Mimo sbírání dat je
i nápomocna ãlensk˘m státÛm Rady Evropy pfii
realizaci sv˘ch doporuãení a naplÀování povin-
ností vypl˘vajících z Úmluvy o ochranû lid-
sk˘ch práv a základních svobod, zejména pak
ãlánku 6. Ten zakotvuje právo kaÏdého na to,
aby jeho záleÏitost byla spravedlivû, vefiejnû
a v pfiimûfiené lhÛtû projednána nezávisl˘m
a nestrann˘m soudem. 

V mnoha zemích EU se zvy‰uje poãet k sou-
du podan˘ch Ïalob (CEPEJ, 2012). Poptávka po
soudních rozhodnutích ãasto pfievy‰uje nabíd-
ku. Poãet nevyfiízen˘ch Ïádostí se tak hromadí.
Pfii hledání cesty k zefektivnûní soudního systé-
mu je tfieba nejprve identifikovat a analyzovat
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interpreted and applied so that good behavior pays off, they are more willing to adhere to law) and an
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1 Poãet sporÛ vzrostl v EU z 1 869 na 100 000 obyvatel na 2 440
v roce 2010 (BIELEN, S. – MARNEFFE, W. – VEREECK, L.
Access to justice as a determinant of litigation).



klíãové faktory poptávky a nabídky po soud-
ních rozhodnutích.

Pro studium poptávky jsou uÏívány tyto in-
dikátory: soudní náklady, poãet soudÛ, poãet
advokátÛ, hrub˘ domácí produkt na hlavu atd.2
Vliv poãtu událostí, demografického rÛstu,
stupnû urbanizace, zmûnu morálních hodnot,
úroveÀ vzdûlání populace na poptávku po
soudních rozhodnutích je natolik samozfiejm˘,
Ïe jim budeme vûnovat jen tuto krátkou zmín-
ku, aniÏ bychom je podrobnû analyzovali.3

Pro studium nabídky jsou pouÏívány rÛzné in-
dikátory jako: pomûr podan˘ch Ïalob a vydan˘ch
rozhodnutí za jednotku ãasu, délka soudního fií-
zení, poãet vyfie‰en˘ch pfiípadÛ, nezávislost
soudnictví, technické vybavení soudÛ atd.4

Poptávková strana 

Ekonomická literatura identifikuje vysokou po-
ptávku5 po soudních rozhodnutích jako hlavní
pfiíãinu soudních prÛtahÛ.6 Ke klíãov˘m fakto-
rÛm poptávky patfií: (1) hodnota sporu; (2) po-
ãet soudÛ; (3) poãet právníkÛ.

Hodnota sporu

Racionální Ïalobce zvaÏuje hodnotu Ïaloby
(EVL) tak, Ïe porovnává hodnotu soudního
sporu (C) s hodnotou soudního rozhodnutí (VJ).
Vychází rovnûÏ z pravdûpodobnosti v˘hry spo-
ru (PW).

EVL = (VJ x PW) – C x (1-PW)

Náklady sporu (C) mohou pÛsobit jako filtr
pro právní spory a proto jsou dÛleÏit˘m fakto-
rem pro posouzení dostupnosti soudÛ. Pokud
jsou náklady sporu vy‰‰í neÏ hodnosta sporu,
pak racionální Ïalobce Ïalobu nepodá. Vezmû-
me si zemûdûlce, kter˘ reaguje na inzerát s ná-
pisem: „Jist˘ zpÛsob jak se zbavit kobylek“
a za‰le prodejci 500 Kã, za které obdrÏí dva ku-
sy dfievûn˘ch kvádrÛ s popisem: „PoloÏte ko-
bylku na dfievûn˘ kvádr A a pfiitisknûte k nûmu
dfievûn˘ kvádr B.“7 Zemûdûlec ví, Ïe podání Ïa-
loby by ho stálo více neÏ 500 Kã (soudní popla-
tek, náklady na advokáta, ãas sporu, tj. náklady
obûtovan˘ch pfiíleÏitostí). Zemûdûlec, pfiestoÏe
má k podání Ïaloby dobr˘ dÛvod opfien˘
o právní titul, zvaÏuje, zda je ekonomicky efek-
tivní Ïalobu podat. ZvaÏuje pfiitom nejen nákla-
dy v úãetním smyslu, ale i náklady obûtovan˘ch
pfiíleÏitostí. Podání Ïaloby je zpravidla spojeno
s jednáním v advokátní kanceláfii, úãastí na sou-
du atd., kdy v ãase stráveném touto ãinností ne-
mÛÏe vykonávat jinou ãinnost, napfiíklad
pracovat a vydûlávat peníze.

Souãástí nákladÛ sporu jsou i soudní poplat-
ky, které pÛsobí jako filtr pro právní spory. Spo-
ry vysoké hodnoty projdou filtrem, zatímco
spory nízké hodnoty ve filtru uvíznou. Stát si
mÛÏe provést propoãty, aby zjistil, zda soudní
poplatky za podání Ïaloby zv˘‰it ãi sníÏit. Pfii
provádûní v˘poãtÛ by se mûl zamûfiit na krajní
pfiípady, které tvofií hranici mezi „Ïalovat“
a „neÏalovat“. Pro krajní pfiípady platí, Ïe soud-
ní poplatek se rovná oãekávané hodnotû sporu.
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Mnoho ústav dává obãanÛm právo na soudní
fiízení pro vyfie‰ení jejich sporu. V nûkter˘ch ze-
mích je právo interpretováno tak, Ïe pfiístup
k soudnímu fiízení by mûl b˘t zdarma.8 V jin˘ch
zemích je ústavou zaruãené právo na soudní
proces interpretováno jako zhodnocení soud-
ních poplatkÛ.9 Dosud provedené studie proka-
zují, Ïe v zemích, které nemají Ïádn˘ nebo
velmi nízk˘ soudní poplatek, je pomûrnû vyso-
k˘ poãet soudních sporÛ.10

Politika zvy‰ování soudních poplatkÛ s cílem
sníÏit zatíÏení soudÛ má v‰ak své hranice. âím
nákladnûj‰í jsou soudní spory, tím ménû jsou
pfiístupné pro ‰ir‰í vrstvy obyvatelstva, coÏ mÛ-
Ïe vést k sociálním a politick˘m konfliktÛm
a zhor‰ení sociálních interakcí. Spravedlnost by
mûla b˘t dostupná v‰em vrstvám spoleãnosti.
Náklady za právní sluÏby jsou rovnûÏ ãástí ná-
kladÛ sporu a budeme jim vûnovat nyní pozor-
nost v souvislosti s druh˘m indikátorem
poptávky po soudních rozhodnutích, kter˘m je
poãet advokátÛ.

Poãet advokátÛ

Advokáti mají dÛleÏitou roli ve vztahu k pfií-
stupu laické vefiejnosti k soudÛm. Pro posouze-
ní pravdûpodobnosti v˘hry a hodnoty sporu
sporné strany nejãastûji spoléhají na právní ra-
dy profesionála. Jedna anekdota z dob divoké-
ho západu praví: „KdyÏ pfii‰el právník do
mûsta Shinbone, byl jedin˘m právníkem ve
mûstû a témûfi umfiel hlady. Teprve kdyÏ tam
pfii‰el druh˘ právník, zaãali si oba stavût do-
my.“11 Anekdota naznaãuje, Ïe trh s právními
sluÏbami funguje opaãnû neÏ trh se zboÏím ãi
sluÏbami, kde zvy‰ující se nabídka sniÏuje ceny.
Je skuteãnû pravda, Ïe více právníkÛ na trhu ve-
de k vy‰‰ím cenám za právní sluÏby tím, Ïe vy-
tváfií více právních sporÛ? Nûkolik studií tento
závûr, Ïe totiÏ pfiíli‰ vysok˘ poãet právníkÛ zvy-
‰uje poãet Ïalob, podporuje. Advokáti mají
pfiedstavu o sv˘ch pfiíjmech a tomu pfiizpÛso-
bují svoji práci.12 Vysoká koncentrace právníkÛ
mÛÏe mít na trhu poskytování právních sluÏeb
tyto efekty: (1) sníÏení odmûn za poskytování
právních sluÏeb; (2) vût‰í ochota pfiijmout pfií-
pady s nízkou pravdûpodobností v˘hry u sou-
du. Vysoká konkurence mÛÏe pfiimût advokáty
ke sníÏení odmûny za právní sluÏby. Druh˘
efekt naznaãuje nebezpeãí, Ïe advokáti v pro-
stfiedí s vysokou konkurencí vyuÏijí informaãní
v˘hody a pfiesvûdãí spornou stranu, aby poda-
la Ïalobu, pfiestoÏe její ‰ance na v˘hru je velmi
nízká.13 Dojdeme proto k závûru, Ïe v pfiípadû
jak sníÏení ceny za právní sluÏby, tak pfiijímání
sporÛ s malou pravdûpodobností v˘hry se zv˘-
‰í poãet soudních sporÛ.

Právnická profese není imunní vÛãi zákonÛm
nabídky a poptávky. V mnoha zemích je v‰ak
tato profese chránûna pfied tlaky trhu. Napfií-
klad v mnoha zemích právo stanovuje minimál-
ní cenu, kterou právníci mohou poÏadovat za
své sluÏby. Právo neumoÏÀuje právníkÛm, aby
získali klienty sníÏením ceny sv˘ch sluÏeb pod
právní normou stanovenou minimální v˘‰i.
âesk˘ advokát má právem zakázanou cenovou
konkurenci.14 Cílem takového opatfiení je pod-
pora kvalitní konkurence. Advokát má získávat
klienty kvalitními sluÏbami a nikoliv nízk˘mi
cenami. V praxi v‰ak k tajn˘m slevám dochází.
Právo mÛÏe zv˘‰it ceny pfiíjmÛ advokátÛ tím,
Ïe omezí pfiístup do advokátní profese. V nû-
kter˘ch zemích student práva má pfiístup do
advokátní profese ihned po absolvování studia
na právnické ‰kole. V jin˘ch zemích musí ab-
solvent studia práv sloÏit úspû‰nû zkou‰ky,
chce-li b˘t advokátem. âím obtíÏnûj‰í jsou
zkou‰ky pro vstup do této profese, tím niÏ‰í je
poãet jejich ãlenÛ. âím niÏ‰í je poãet ãlenÛ, tím
vy‰‰í jsou jejich pfiíjmy.

Jisté úskalí nabídky a poptávky po právních
sluÏbách lze spatfiovat v: (1) asymetrii informa-
cí; (2) nahodilosti. Právník ví mnohem více
o právu neÏ jeho klient. A co více, v˘sledek nû-
kdy závisí na nepfiedvídateln˘ch okolnostech,
jako je urãení soudce a dostupnost svûdkÛ. To
brání klientovi, aby si uãinil závûr o v˘stupu ad-
vokáta a v˘sledku procesu. Za úãelem pfiekoná-
ní tohoto problému asymetrie si lidé vybírají
právníky na základû doporuãení a dlouholet˘ch
vztahÛ. Reputace vysvûtluje, proã si zavedená
právní firma úãtuje pfiiráÏku za právní sluÏby.15

Poãet soudÛ

Zemûpisná vzdálenost Ïalobce od soudu je dÛ-
leÏit˘m faktorem pfii anal˘ze poptávky po
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10 944 advokátÛ, coÏ je o 8 % více neÏ v roce 2010. To
pfiedstavuje 104 advokátÛ na 100 000 obyvatel (blízké mediánu
EU 106 advokátÛ na 100 000 obyvatel, CEPEJ, 2012, s. 220).



soudních rozhodnutích, neboÈ nízká hustota
soudÛ zvy‰uje nepfiímé náklady sporu (cestov-
ní v˘daje).16 Je nepopirateln˘m faktem, Ïe vût‰í
poãet soudÛ umoÏÀuje snadnûj‰í geografickou
dostupnost, ménû vût‰ích soudÛ umoÏÀuje spe-
cializaci a sniÏuje náklady na chod soudu. Ten-
to trend je sledován v západní a severní Evropû,
kde vlády sniÏují poãet soudÛ, aby sníÏily ná-
klady na jejich chod a stimulovaly efektivitu.17

PfiestoÏe se na první pohled jeví logick˘ závûr,
Ïe vût‰í hustota soudÛ zvy‰uje litigaci, studie
tento závûr nepotvrzují, a naopak poukazují na
nepfiímou úmûru mezi poãtem soudÛ a poptáv-
kou po soudních rozhodnutích. Lze si to vy-
svûtlit tak, Ïe relativnû nízká hustota soudÛ
mÛÏe znamenat existenci ménû soudÛ, které
jsou v‰ak vût‰í, a proto umoÏÀují vût‰í speciali-
zaci, a tím poptávka po soudních rozhodnutích
roste.18

Vliv HDP

Vliv HDP na poãet Ïalob byl pfiedmûtem fiady
studií.19 Ekonomick˘ rÛst vede k nav˘‰ení po-
ãtu transakcí, a proto i k rÛstu potenciálních
konfliktÛ. âím více je podepsáno smluv, tím ví-
ce smluv mÛÏe b˘t poru‰eno. Z dlouhodobého
hlediska ekonomick˘ rÛst zvy‰uje zatíÏení civil-
ních soudÛ. Na druhou stranu, kdyÏ ekonomi-
ka prosperuje, je snaz‰í naplnit závazky. Vûfiitelé
mají zpravidla vût‰í trpûlivost s dluÏníky, neboÈ
mají pozitivní oãekávání, pokud jde o splácení
dluhu. V recesi se HDP sniÏuje, dochází k za-
dluÏování, bankrotÛm, trpûlivost vûfiitelÛ je
men‰í, a proto mÛÏe b˘t podáváno více Ïalob.
Vliv HDP na poptávku po soudních rozhodnu-
tích nebyl prokázán.

Nabídková strana

Efektivní rozhodnutí jsou rozhodnutí rychlá
a správná. Obãané mají právo na to, aby jejich
spory byly vyfie‰eny a pfiípad projednán a roz-
hodnut tak rychle, jak je to jen moÏné. Dlouho
trvající spory podkopávají dÛvûru vefiejnosti ve
schopnost soudního systému fungovat efektiv-
nû a hlavnû spravedlivû. Jak dlouho by mûlo tr-
vat vyfie‰ení civilního sporu? Jaké faktory
ovlivÀují efektivnost nabídky soudních rozhod-
nutí? Na tyto a dal‰í otázky budeme hledat
v následujících fiádcích odpovûdi.

K faktorÛm ovlivÀujícím efektivní nabídku
soudních rozhodnutí patfií profesionální perso-
nál, funkãní kontrolní systém, efektivní organi-
zace, technologie, financování, komplexnost
pfiípadu, atd. CEPEJ nabízí dva indikátory pro
zji‰Èování efektivity soudnictví: indikátor vyfie-
‰en˘ch pfiípadÛ (clearance rate) a indikátor délky

soudního fiízení (disposition time). Klíãov˘mi
faktory nabídky jsou: lidsk˘ kapitál, systém
kontroly, efektivita organizace, poãet podan˘ch
Ïalob a vydan˘ch rozhodnutí a v˘daje do soud-
ního systému.

Lidsk˘ kapitál a systém kontroly

Klíãov˘m faktorem pro vydávání kvalitních
rozhodnutí je osobnost soudce, jeho pfiedpokla-
dy odborné a lidské. Ve vût‰inû evropsk˘ch ze-
mí je pfiedpokladem k v˘konu profese soudce
sloÏení profesních zkou‰ek a pracovní zku‰e-
nosti (na soudû, mimo soud).20 V âeské repub-
lice se soudcem mÛÏe stát absolvent právnické
fakulty v oboru právo, kter˘ sloÏil profesní
zkou‰ku, byl jmenován soudcem a v den usta-
novení dosáhl vûku 30 let.21 Nezfiídka je argu-
mentováno tím, Ïe soudce, kter˘ má za sebou
právnickou kariéru jinou neÏ soudcovskou má
více zku‰eností a vût‰í schopnost „obout se do
cizích bot“.22

Vedle odborného vybavení, které je moÏno do
urãité míry zaji‰Èovat i prostfiednictvím podpo-
ry asistentÛ a dal‰ího personálu, by soudce mûl
b˘t podle Josefa Baxy, pfiedsedy Nejvy‰‰ího
správního soudu, cit.: „lidsky slu‰n˘, tolerantní,
empatick˘, b˘t schopen soustavného pracovního
v˘konu, houÏevnat˘ a schopen kontrolovat své
emoce. Pfiedev‰ím v‰ak musí mít velk˘ smysl
pro spravedlnost a b˘t schopen odolat „snad-
n˘m fie‰ením“ a tlaku vefiejného mínûní. Pevné
hodnotové ukotvení je skuteãnû dÛleÏité. Tyto
kvality ãlovûk nezíská studiem na právnické
‰kole. Základ je v rodinû, ve v˘chovû, ale je tfie-
ba také jistá Ïivotní zku‰enost, která se mÛÏe
zúroãit v tom, Ïe si soudce citlivûji uvûdomuje
dopady sv˘ch rozhodnutí“.23

JestliÏe ekonomie je vûda o racionálním roz-
hodování ve svûtû omezen˘ch zdrojÛ, ale neo-
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16 V Evropû se poãet soudÛ na 100 000 obyvatel li‰í od 0,52
(Dánsko) po 6 (·v˘carsko). Evropsk˘ prÛmûr je 1,79 soudÛ na
100 000 obyvatel. ( BIELEN – MARNEFFE – VEREECK. Op.
cit., s. 12.

17 V letech 2006 aÏ 2010 byl sníÏen poãet soudÛ o více neÏ 10%
v Chorvatsku, Finsku, Francii, Irsku, ·védsku a Srbsku (CEPEJ,
2010, s. 103).

18 BIELEN – MARNEFFE – VEREECK. Op. cit., s. 12.
19 CLEMENZ – GUGLER. Op. cit., s. 215–230..
20 V roce 2012 bylo v âR celkem 3055 soudcÛ, tj. 29 

na 100 000 obyvatel. To je více neÏ EU medián 19 soudcÛ na
100 000 obyvatel (CEPEJ, 2012, s. 400).

21 Viz ustanovení § 60 odst. 1 zákona ã. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, pfiísedících a státní správû soudÛ a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ.

22 VOIGT, S. – EL-BIALY, N. Identifying the Determinants of
Judicial Performance: Taxpayers∞Money Well Spent? Working
paper. Institute of Law & Economics, University of Hamburg.
[online]. 2013, s. 1–44 [cit. 9. 3. 2015] Dostupné z:
http://www.irefeurope.org/sites/default/files/Efficacit%C3%A9%2
0d e%20la%20Justice_0.pdf.

23 Rozhovor: JUDr. Josef Baxa, pfiedseda NSS [online]. V‰ehrd,
2010 [ cit. 4. 3. 2015]. ISSN: 1801-3678. Dostupné z:
http://casopis.vsehrd.cz/2014/03/rozhovor-judr-josef-baxa-
predsed a-nss/.



mezen˘ch lidsk˘ch tuÏeb, jak o tom pí‰e soud-
ce Richard Posner,24 pak je pochopitelné, Ïe eko-
nomickou anal˘zu práva zajímá, co ovlivÀuje
soudce pfii rozhodování soudních sporÛ. Soud-
ce rozhoduje spor mezi Ïalobcem a Ïalovan˘m,
pfiiãemÏ vyhoví-li Ïalobci, není to pro nûj o nic
draÏ‰í neÏ vyhovût Ïalovanému. Je to tedy nûco
jiného, neÏ kdyÏ se soudce rozhoduje o tom, zda
pojede letos na dovolenou na Azurové pobfieÏí
nebo do Botswany, která je draÏ‰í? Je skuteãnû
dichotomie v rozhodování soudce z hlediska
uÏitku taková, jak jsme si ji právû naznaãili? Ni-
koliv. Vyhovût Ïalobci sice na první pohled ne-
ní o nic draÏ‰í neÏ vyhovût Ïalovanému, ale
mÛÏe to b˘t ãasovû nároãnûj‰í. Omezen˘m
zdrojem soudcÛ je zejména jejich ãas, kter˘ mu-
sí rozdûlit mezi fie‰ení jednotliv˘ch pfiípadÛ
a také mu musí nûco zb˘t na jejich voln˘ ãas. Jak
konstatoval Nejvy‰‰í správní soud ve vûci kár-
ného fiízení ve svém rozhodnutí ze dne 20. 3.
2014, ã. j. 16 Kss 9/2013-91 cit.: „po nikom nelze
poÏadovat, aby se nikoliv krátkodobû, n˘brÏ 
trvale, pracovnû pfiepínal, vystavoval se ne-
zvládnuteln˘m stresÛm a ve prospûch nadstan-
dardního plnûní pracovních úkolÛ dlouhodobû
zcela potlaãoval svÛj soukrom˘ Ïivot.“ [odst. 48
v˘‰e uvedeného rozhodnutí]. Vedle volného ãa-
su mÛÏe b˘t uÏiteãnou komoditou pro soudce
stejnû jako je tomu u ostatních lidí majetek, moc,
dobrá povûst, respekt atd. Richard Posner v kni-
ze How judges think rozli‰uje devût teorií soud-
covského chování:25 (1) subjektivní (soudci
rozhodují podle sv˘ch politick˘ch preferencí.);
(2) strategické (soudci rozhodují pod tlakem
ostatních soudcÛ, politikÛ a vefiejnosti); (3) soci-
ologické (soudci jsou souãástí urãité sociální
skupiny, které se pfiizpÛsobují); (4) psychologic-
ké (soudci jsou znaãnû ovlivÀováni sv˘m nevû-
domím); (5) ekonomické (soudci maximalizují
svÛj uÏitek); (6) organizaãní (soudci se chovají
jako jiní státní úfiedníci); (7) pragmatické (soud-
ci se chovají podle oãekávan˘ch dÛsledkÛ sv˘ch
rozhodnutí); (8) fenomenologické (pfiechod me-
zi pragmatickou a legalistickou teorií); (9) lega-
listické (soudci rozhodují podle zákona).
Rozsah práce neumoÏÀuje vûnovat se tûmto te-
oriím detailnûji, proto zaujatému ãtenáfii lze do-
poruãit v˘‰e uvedenou knihu, která podporuje
my‰lenku, Ïe soudce je také jenom ãlovûk, kte-
r˘ je sice ústy zákona, na jeho rozhodování ma-
jí v‰ak vliv i jiné faktory. 

A protoÏe i soudce je jenom ãlovûk, mÛÏe se
m˘lit a mÛÏe vydat chybné rozhodnutí. V rám-
ci soudnictví proto existuje kontrolní systém,
kter˘ dovoluje pfiezkoumávat rozhodnutí na zá-
kladû opravn˘ch prostfiedkÛ. Îalobce i Ïalova-
n˘, ktefií povaÏují nabídnuté rozhodnutí za
nesprávné, mohou docílit opravy tohoto roz-

hodnutí za pfiedpokladu, Ïe vy‰‰í soudní in-
stance se ztotoÏní s jejich názorem.

V souvislosti s pochybením soudce se v‰ak
nabízí otázka, zda by mûl b˘t za svá rozhodnu-
tí odpovûdn˘. Instinktivnû se nám chce fiíci, Ïe
soudce by mûl b˘t za svá rozhodnutí odpovûd-
n˘. Zdrav˘ rozum nabízí jednoduché fie‰ení
v podobû pfiísné odpovûdnosti soudce za ‰pat-
né rozhodnutí. Udûlení pravomoci bez pfiesné
odpovûdnosti patfií mezi základní chyby orga-
nizování. Ptejme se v‰ak: Jaké je optimální spo-
jení mezi nezávislostí a odpovûdností? Bylo by
neÏádoucí zniãit obtíÏnû obnovovan˘ autonom-
ní prostor, ve kterém soudce rozhoduje podle
svého nejlep‰ího pfiesvûdãení o tom, co je po prá-
vu a co není.26 Disciplinární fiízení proti soud-
cÛm zdají se b˘t jedin˘m správn˘m fie‰ením,
má-li b˘t zachována nezávislost a nestrannost
soudcÛ.27 Soudce, kter˘ se vyh˘bá rozhodnu-
tím, nebo se mu vr‰í nedodûlky, by mûl pocítit
od sv˘ch kolegÛ tlak, Ïe není dobr˘ soudce.

Na blogu Jiné právo je v pfiíspûvku nazvaném
Pracují soudci efektivnû? pfiedstavena studie

italského profesora ekonomie Andrea Ichino
zamûfiená na efektivnost soudce pracujícího
souãasnû na více úkolech.28 ¤eknûme, Ïe pokud
soudce dostane první den v mûsíci na stÛl dva
pfiípady, pfiiãemÏ kaÏd˘ si vyÏádá 30 dnÛ práce,
pak pfii soubûÏném vyfiizování obou pfiípadÛ
budou vydány dvû rozhodnutí na konci druhé-
ho mûsíce. Pokud by v‰ak vyfiizoval pfiípady
postupnû, vydá první rozhodnutí na konci prv-
ního mûsíce a druhé rozhodnutí na konci dru-
hého mûsíce. Takové fie‰ení by pfiedstavovalo
úsporu ãasu pro prvního Ïalobce. Je tedy správ-
n˘ závûr, Ïe efektivnûj‰í je postupné vyfiizování
vûcí, neboÈ prÛmûrná délka rozhodovacího pro-
cesu v pfiípadû paralelního rozhodování je 2 mû-
síce, zatímco pfii postupném vyfiizování pfiípadu
jen 1,5 mûsíce? Tento závûr podloÏen˘ jen mate-
matickou metodou má svá jistá úskalí. Kritériem
je zde délka rozhodnutí, a ne kvalita. Po urãité
dobû se mÛÏe u soudce projevit únava a znudû-
ní nad jedním pfiípadem, a je tedy v˘hodnûj‰í
práci prostfiídat. Soudci hovofií o tom, Ïe je dob-
ré nechat pfiípad takzvanû „uleÏet v hlavû“. Dá-
le pokud je více pfiípadÛ skutkovû podobn˘ch
nebo se v nich nûkteré aspekty pfiekr˘vají, dává
smysl paralelní práce nad takov˘m pfiípadem.
Urãitá míra stfiídání ãinnosti je nutná a uÏiteãná,
neboÈ pfiebíjí únavu. Na druhou stranu pokud
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24 POSNER, R. Economic analysis of law. 8th ed. Austin: Wolters
Kluwer, 2011, s. 1009.

25 POSNER, R. How judges think. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 2008, s. 19–56.

26 TamtéÏ.
27 Poãet disciplinárních fiízení veden˘ch proti ãesk˘m soudcÛm se

sníÏil mezi roky 2008 a 2010 o 42,5 % (CEPEJ, 2010, s. 292).



má soudce rozpracováno pfiípadÛ mnoho, vzni-
kají dodateãné náklady, pokud si musí osvûÏit
pamûÈ a znovu pfieãíst spis.

V˘daje na soudní systém

Na soudy jsou zavádûny nové informaãní tech-
nologie (webové stránky se v‰emi rozhodnutími
soudu a medailonky jeho soudcÛ, elektronické
databáze soudÛ, elektronické sloÏky, rychlá in-
ternetová spojení, elektronická registrace pfiípadÛ,
uvefiejÀování rozhodnutí na webové stránky
soudÛ, elektronická fiízení bagatelních sporÛ,
videokonference atd.) s cílem zrychlit, zjedno-
du‰it, usnadnit soudní systém a uspokojit 
poptávku po rychl˘ch a spravedliv˘ch rozhod-
nutích. Tyto informaãní technologie nûco stojí.
Studie prokazují, Ïe nízké v˘daje na soudní
systém jeho efektivitu sniÏují (Buscaglia, E.,
Ulen, T. S.). Na druhou stranu vysoké v˘daje ne
vÏdy zaruãují dobr˘ a efektivní soudní systém.29

Stejné mnoÏství finanãních prostfiedkÛ vyda-
n˘ch do rÛzn˘ch soudních systémÛ mÛÏe mít
velmi odli‰n˘ vliv na jeho efektivitu. DÛleÏit˘ je
rozdíl v procedurách, kultufie i právní historii.
Musí b˘t zvaÏovány lidské zdroje, vzdûlávání,
odpovûdnost hráãÛ v soudním systému, organi-
zace soudÛ. Nikdy nebude proto moÏné stanovit
fixní ãástku pro zaji‰tûní efektivního soudního
systému. Nejvût‰í podíl z rozpoãtu na soudní
systém je urãen na platy soudcÛ.30 Obecnû lze
konstatovat, Ïe jejich v˘‰e by mûla b˘t nastave-
na tak, aby byla chránûna nezávislost a nestran-
nost soudcÛ, zabránûno korupci a udrÏena
prestiÏ této profese ve spoleãnosti.

Efektivní organizace

KaÏdá organizace má hierarchické uspofiádání
a dûlbu ãinností. V komerãních organizacích
jsou potenciální neefektivnosti pfiekonávány
pomocí hmotné zainteresovanosti na v˘sledku
a pomocí dal‰ích marketingov˘ch nástrojÛ.
U nekomerãních celkÛ jsou k dispozici zdroje
nezávislé na tlacích trhu. Proto hrozí odpojení
od v˘sledkÛ. Tomu ãelí rÛzné nástroje v˘kaz-
nictví.31 V roce 2004 si ministr spravedlnosti Ka-
rel âermák pov‰iml, Ïe soudnictví nemá
funkãní model v˘kaznictví, kter˘ by umoÏnil
hlub‰í anal˘zu pfiíãin nedostatkÛ.32 Kontrolová-
ní má v‰ak smysl jen tehdy, pokud vede ke kon-
krétním opatfiením a vytváfií zpûtné vazby.
Kromû vybudování funkãního systému sledo-
vání v˘konnosti mÛÏe kaÏd˘ pfiedseda soudu
zadat provozní audit práce soudce. Je tfieba zvo-
lit takové prostfiedky kontroly, které by pomoh-
ly odhalit mezery v efektivnosti a pfiispûly
k dosaÏení cíle, jímÏ je rychlé a spravedlivé roz-

hodnutí. Nutné na tomto místû poznamenat, Ïe
soudy mají-li plnit svou funkci, tj. nestrannû
rozhodovat spory, musí b˘t nezávislé. Manage-
ment jako proces vytváfiení a udrÏování pro-
stfiedí, v nûmÏ jednotlivci spoleãnû pracují
a úãinnû dosahují vytãen˘ch cílÛ, je v soudním
systému moÏn˘, neboÈ i rozpoãtovou organiza-
ci je moÏno fiídit efektivnû.

Indikátory efektivity soudnictví
(indikátor odklizen˘ch pfiípadÛ,
indikátor délky soudního fiízení)33

Prvním ukazatelem pro mûfiení efektivity soud-
ního systému je indikátor „odklizen˘ch“ pfiípa-
dÛ (clearance rate, CR). Ukazatel nabízí uÏiteãné
srovnání, pfiestoÏe kritéria pfiípadÛ nejsou totoÏ-
ná. Tento indikátor mÛÏe b˘t pouÏit pro zji‰tûní,
zda soudy zvládají poãet pfiicházejících pfiípadÛ,
aniÏ by zv˘‰ily nedodûlanou práci. Rovnice pro
v˘poãet tohoto indikátoru vypadá takto:

poãet vyfie‰en˘ch pfiípadÛ v daném ãase
âR % = ––––––––––––––––––––––––––––– x 100

poãet podan˘ch Ïalob v daném roce

Pokud je ukazatel blízk˘ 100 %, znamená to, Ïe
soud vyfie‰il více ãi ménû tolik pfiípadÛ, kolik
v daném ãase pfii‰lo na soud. Pokud je ukazatel
nad 100 %, svûdãí to o schopnosti soudního systé-
mu vyfie‰it více pfiípadÛ, neÏ je podáno Ïalob.
V pfiípadû, Ïe je více pfiíchozích neÏ vyfie‰en˘ch
pfiípadÛ, bude hodnota ukazatele pod 100 %.34

Kromû ukazatele „odklizen˘ch“ pfiípadÛ (CR),
nabízí vhled do soudního systému a jeho schop-
nosti vypofiádat se s pfiílivem Ïalob ukazatel
rychlosti fie‰ení pfiípadÛ (case turnover ratio, CTR)
a ukazatel distribuce ãasu (disposition time, DT)
srovnávají poãet vyfie‰en˘ch pfiípadÛ bûhem
sledovaného období s poãtem nevyfie‰en˘ch
pfiípadÛ na konci sledovaného období.
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28 HUBKOVÁ, P. Pracují soudci efektivnû?[online]. Blog Jiné právo
[3. 3. 2015]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2014/02/
pavlina-hubkova-pracuji-soudci-efektivne.html.

29 Nejvût‰í díl z rozpoãtu na soudní systémy v Evropû je vydáván
na platy soudcÛ (66%). Náklady na chod soudu se mezi roky
2008 a 2010 v zemích EU zv˘‰il o 8%. V˘daje na poãítaãovou
techniku na soudech se zv˘‰ily o 30 % (CEPEJ, 2010).

30 CEPEJ, 2010, s. 32.
31 Evropská komise pro efektivitu justice konstatovala ve své studii,

Ïe v âeské republice se po jednotliv˘ch soudech nevyÏaduje, aby
podávaly kaÏdoroãní monitorovací zprávu, na druhou stranu
Ministr spravedlnosti musí vypracovat monitorovací zprávu,
která zahrnuje okresní i krajské soudy (CEPEJ, 2010).

32 BA≈OUCH, Hynek. Jednoduchá fie‰ení zv˘‰ení efektivnosti
ãesk˘ch soudÛ. In: Kysela, J. (ed.). Hledání optimálního modelu
správy soudnictví pro âeskou republiku.[online]. Praha: Senát
Parlamentu âR, 2008, s. 8 [cit. 15.1. 2015]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/publication/842730/en?lang=en;lang=en.

33 Srov. CEPEJ, 2010.
34 V âeské republice byl v roce 2010 clearance rate civilních

soudÛ I. stupnû 103,3% (CEPEJ, 2012, s. 182) a v roce 2012
o 4 % ménû, tj. 99%. 
U civilních soudÛ II. stupnû byl v roce 2012 clearance rate 98 %.
U vrchních soudÛ byl v témÏe roce clearance rate 109%.
U insolvenãních fiízení pfiedstavoval clearance rate v roce 2012
pouze 34 %.



Tato metoda mÛÏe pomoci získat informace
o celkové funkãnosti soudÛ v zemi. Podíly mû-
fií, za jak dlouhou dobu je soudní systém (nebo
soud) schopen vyfie‰it pfiípad, kolik ãasu na to
potfiebuje. Vztah mezi poãtem pfiípadÛ, které
jsou vyfie‰eny bûhem sledovaného období, a po-
ãtem nevyfie‰en˘ch pfiípadÛ na konci tohoto ob-
dobí mÛÏe b˘t objasnûn dvûma zpÛsoby. První
zpÛsob mûfií podíl vyfie‰en˘ch pfiípadÛ ze stej-
né kategorie na nedodûlané práci. CTR se vypo-
ãítá následovnû:

poãet vyfie‰en˘ch pfiípadÛ ve sledovaném období
CTR = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
poãet nevyfie‰en˘ch pfiípadÛ na konci sledovaného

období

Druhá moÏnost, která závisí na datech první
moÏnosti, pfiedurãuje poãet dnÛ, bûhem nichÏ
pfiípad musí b˘t vyfie‰en. Tento pfiedurãující in-
dikátor, kter˘ je v pfiímém zájmu uÏivatelÛ
soudního systému, je indikátorem ãasového
rámce, pfiesnûji ãasového rozvrhu, kter˘ poãítá
s 365 dny v roce.

365
DT = –––––––

CTR

Krat‰í verze pro v˘poãet DT je následující:

poãet vyfie‰en˘ch pfiípadÛ ve sledovaném období
DT = ––––––––––––––––––––––––––––––– x 365

poãet nevyfie‰en˘ch pfiípadÛ na konci 
sledovaného období

CEPEJ dospûla na základû dostupn˘ch dat
a po provedení anal˘zy k závûru, Ïe soudy I. in-
stance a poslední instance jsou v âR schopny lé-
pe se vypofiádat s pfiívalem civilních sporÛ.
Naopak u druhé instance soudní systém fungu-
je ménû efektivnû a vytváfií nedodûlanou práci.
DT pro insolvenãní pfiípady v âR je 1669 dní.35

Jak dlouho by mûlo trvat vyfie‰ení civilního
sporu? Dva faktory komplikují odpovûì na tu-
to otázku. Zvlá‰tnost kaÏdého individuálního
pfiípadu komplikuje snahu generalizovat délku
soudního sporu. Právní a faktické otázky, stejnû
tak poãet zainteresovan˘ch stran se li‰í pfiípad
od pfiípadu. MÛÏe se rovnûÏ stát, Ïe v nûkter˘ch
stádiích procesu dojde z dÛvodu komplexnosti
pfiípadu ke zpoÏdûní, které zahrnuje nejen mû-
síce ale i roky. V rozhodnutí Nejvy‰‰ího správ-
ního soudu ze dne 20. 3. 2014, ã. j. 16 Kss
9/2013-91 se uvádí, cit.: „Práce soudce je totiÏ
intelektuálnû nároãná, vyÏaduje velkou peãli-
vost, pfiesnost a dÛslednost a rychlost kaÏdého
fiízení závisí nejen na aktivitû soudce, n˘brÏ ta-
ké na dal‰ích okolnostech (objektivní obtíÏnost
a pracnost vûci, vstfiícná komunikace s úãastní-
ky fiízení, absence procesních pfiekáÏek atp.).

Proto také je nutno vyvarovat se zjednodu‰ené
pau‰alizaci a zobecÀování, neboÈ v konkrétním
pfiípadû mohou nastat prÛtahy v fiízení, není-li
rozhodnuto v fiádu dnÛ ãi t˘dnÛ, av‰ak v jiné
vûci prÛtahy dány b˘t nemusí, byÈ nebylo roz-
hodnuto fiadu let.“[odst. 43 v˘‰e uvedeného
rozhodnutí].

I kdyby v‰ak nûco jako konsensus ohlednû
délky sporu existoval, je tfieba sbírat údaje do-
poruãené CEPEJ, aby bylo moÏno dát na v˘‰e
poloÏenou otázku odpovûì. Dal‰ím vodítkem
pro posouzení efektivnosti soudního systému
mÛÏe b˘t poãet pfiípadÛ adresovan˘ch Evrop-
skému soudu pro lidská práva pro poru‰ení 
ãl. 6 Evropské úmluvy o ochranû lidsk˘ch práv
a svobod. Nutno v‰ak doplnit, Ïe stíÏnost auto-
maticky neznamená nefunkãnost systému.36

Shrnutí

Na zaãátku pfiíspûvku byla poloÏena otázka: Jak
zv˘‰it efektivnost justice? Hledání odpovûdi na
ni by mûla b˘t v centru pozornosti kaÏdého stá-
tu, neboÈ efektivní soudní systém je stûÏejní pro
posilování dÛvûry vefiejnosti ve spravedlnost
(vûfií-li lidé, Ïe pravidla chování jsou interpreto-
vána a aplikována tak, Ïe se slu‰né chování vy-
platí, roste ochota právo dodrÏovat) a dÛleÏit˘
pro podporu ekonomick˘ch aktivit (jen kdyÏ
smlouvy mohou b˘t vynuceny s vysok˘m stup-
nûm pfiedvídatelnosti, budou investofii vystavovat
své utopené náklady a realizovat dlouhodobé
investice). Statistická data odhalují skuteãnost,
Ïe poptávka po soudních rozhodnutích pfievy-
‰uje jejich nabídku, coÏ lze povaÏovat za hlavní
pfiíãinu prÛtahÛ soudních fiízení. Pro hledání
cesty ke zv˘‰ení efektivity soudního systému je
tfieba hledat faktory mající na poptávku a na-
bídku soudních rozhodnutí vliv. Za tímto úãe-
lem byly odhaleny a analyzovány tyto klíãové
faktory poptávky po soudním rozhodnutí: hod-
nota sporu, poãet právníkÛ a hustota soudÛ.
Zmínûny byly i vedlej‰í faktory jako rÛst popu-
lace, urbanizace, zmûna morálních hodnot
a hrub˘ domácí produkt. Za faktory mající vliv
na efektivnost nabídky soudních rozhodnutí
byly uvedeny a analyzovány: kvalitní osobnost
soudce po stránce odborné i morální, efektivní
systém kontroly, dostaãující v˘daje na soudní
systém, funkãní model v˘kaznictví, kter˘
umoÏní hlub‰í anal˘zu pfiíãin nedostatku v or-
ganizaci soudního systému.
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35 CEPEJ, 2012, s. 402.
36 V roce 2008 bylo k Evropskému soudu pro lidská práva podáno

celkem 100 stíÏností na poru‰ení ãl. 6 EÚLPS v civilním fiízení
vedeném ãesk˘mi soudy (CEPEJ, 2010 [data 208], s. 139).
V roce 2010 byly podány 3 stíÏnosti (CEPEJ, 2010, s. 172).


