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Rozhovor  
s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, Ph.D., LL.M., 
předsedou Nejvyššího správního soudu

Vážený pane doktore, dovolte mi upřímně vám za 
celou naši redakci časopisu Soudce pogratulovat ke 
jmenování předsedou Nejvyššího správního soudu.

Změnil se vám život poté, co jste se stal předse-
dou NSS? A v čem?

Docela zásadně, protože rytmus soudce na NSS je 
daný. Přijedete do Brna, vezmete si spisy, zpracová-
váte je, čtete a opravujete práci po asistentech, sám 
píšete, máte porady senátu. Já jsem navíc členem 
rozšířeného senátu, který zasedá dvakrát měsíčně 
vždy půl dne, a pak je také jednou měsíčně plénum 
všech soudců. Čas od času bylo i zasedání kárného 
senátu. Rytmus mého života byl tedy předvídatel-
ný. Bylo to hodně práce s dlouhými texty, které je 
třeba psát, číst a korigovat. A nyní přišel více online 
život. Účastním se různých akcí, musím vystupovat 
na veřejnosti, rychle a pohotově reagovat, pochopit 
věci, které jsem předtím bral za dané a o něž jsem 
se nemusel starat. Třeba jak funguje informační 
systém soudu a že máme na platy. A to jsou jen ty 
nejbanálnější věci. Hodně se dnes zabývám IT sys-
témem a vůbec elektronizací, protože pokud tyto 
věci nebudou fungovat, tak se chod soudu zastaví. 

Vše funguje elektronicky. Rovněž jsme přecházeli 
na nové webové stránky. Takže tohle vše mám nyní 
na starosti. Navíc soud reprezentuji navenek, takže 
když se cokoli stane, musím reagovat. Ale to s tou 
funkcí samozřejmě souvisí. Člověk navíc není to-
lik pánem svého času, protože věci, které mám na 
starosti, se dějí nezávisle na mé vůli a já jen tak tro-
chu sleduji jejich tok. Ale zatím mě to docela baví 
a doufám, že mi to vydrží.

Na čem aktuálně pracujete, co vás nyní zaměst-
nává?

Základní problém, který budeme řešit, je naše pře-
tížení. My jsme nyní ve stavu, kdy nápad na jedno-
ho soudce NSS činí asi tak 14 věcí měsíčně, celkem 
za minulý rok 158. To je množství, které soudce 
nemůže zvládnout. Minulý rok nápad 4 917 věcí  
na 31 soudců. Navíc NSS je z hlediska typu roz-
hodování jakýsi hybrid mezi dovolacím a odvola-
cím soudem, to znamená, že skoro dvě třetiny věcí 
rozhodujeme meritorním rozsudkem s důkladným 
odůvodněním. Jsme poslední instance a zároveň 
odvolací soud. Průměrná pracnost jednotlivých 
věcí je velká. Naopak typovost je malá. Jen málo 
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můžeme nové rozhodnutí tvořit úpravou nějaké-
ho starého. Když to řeknu velmi zjednodušeně, 
dopravní podniky u nás nejsou. To nás v určitém 
ohledu odlišuje od dovolacího Nejvyššího sou-
du. Argumenty v jejich rozhodnutích se částečně 
opakují, protože u části věcí dovolání zkrátka není 
přípustné. Tohle my máme v minimálně míře. Ná-
pad kolem čtyř a půl tisíce věcí ročně máme už ně-
kolik let, od roku 2018, a proto se dostáváme do 
velkých problémů s délkou řízení a s množstvím 
neskončených věcí. Dnes máme asi 900 věcí star-
ších jednoho roku a asi 200 věcí starších dvou let. 
A já garantuji, že pokud se letos nic nezmění, příští 
rok tady budou ještě horší čísla. V zásadě se za-
číná opakovat historie prvorepublikového NSS ve  
30. letech, kdy se ten soud tzv. zasekal, a vysekal se 
z toho až za německé okupace, kdy se snížil nápad. 
To se, doufám, nebude opakovat.

V čem tedy spatřujete řešení?

Myslím si, že se to dá řešit. Musíme si ale říci, 
co chceme. Když se podíváme na ta čísla, tak ve 
správním soudnictví dlouhodobě přichází na kraj-
ské soudy kolem 10 000 věcí ročně a z nich zhru-
ba 4 000 věcí jdou následně s kasační stížností na 
NSS. Vedle toho máme samostatné agendy, v po-
slední době to byl pandemický zákon, máme voleb-
ní agendu, agendu politických stran a také kárnou 
agendu. Máme pět šestičlenných kárných senátů 
a zhruba 40 kárných věcí ročně. Většinou nejsou 
jednoduché. To jsou stabilní čísla, která jsou tady 
několik posledních let. Osobně se domnívám, že 
trend už nikdy nebude k poklesu. Podíváme-li se po 
Evropě, zejména v nejbližším okolí, což jsou právní 
systémy s námi srovnatelné, tak v Německu a Ra-
kousku tvoří správní soudnictví nebo to, co odpo-
vídá našemu správnímu soudnictví, necelých 20 % 
tamního soudcovského personálu. U nás je to něco 
přes 4 %. Dle mého odhadu v příštích letech mírně 
přibude správní agendy a tím pádem musíme mít 
i o něco více správních soudců. Můžeme si také říct, 
že nechceme, aby 40 % rozsudků krajských soudů 
bylo napadeno kasačními stížnostmi, ale že to má 
být třeba jen 20 % nebo 15 %. Pak ale musíme uta-
hovat šrouby. Můžeme zvýšit soudní poplatky, to 
však budeme častěji osvobozovat. Některé agendy 
navíc nejsou zpoplatněny vůbec, zejména azyly 
a důchody. Nebo můžeme procesně zamezit lidem 

v přístupu k soudu. Určité naše případy v kasačních 
stížnostech se sice typově v té nejobecnější rovině 
opakují, konkrétně dopravní přestupky a azyly. Ji-
nak ale nemáme opakující se agendy, kde bychom 
mohli paušálně říct, že se určitou věcí nebudeme 
zabývat, neboť není důležitá. Nemáme ani bagatel-
ní věci. Mohli bychom sice udělat dělicí čáru a říct, 
že když je předmětem řízení pokuta do 2 000 Kč, 
tak se tou věcí nebudeme zabývat. Ale nezřídka se 
precedenční rozhodnutí tvoří právě na bagatelce, 
v níž je zajímavá právní otázka, která má význam 
i pro nebagatelní věci. Takže pokud by byly stano-
veny selekční mechanismy, nemůžou být mecha-
nické, ale soud by si sám měl vybrat, co považu-
je za důležité. Osobně si myslím, že bychom měli 
zvolit zlatou střední cestu. Mělo by se přidat na li-
dech a částečně ubrat v přístupu k NSS. Ale bude to 
práce na 2–3 roky a projeví se nejdříve okolo roku 
2025, pokud to začneme letos důkladně řešit. Máme 
velký batoh neskončených věcí. Dnes na NSS leží 
k rozhodnutí 3 400 věcí. 

Nebojíte se, že vaši kolegové za tu dobu vyhoří? 

Musím říct, že se toho bojím opravdu hodně, ze-
jména u lidí mé generace, což jsou vyšší čtyřicát-
níci a padesátníci. Máme relativně mladý kolektiv, 
k nám přicházeli lidé často okolo čtyřiceti let. Pak 
jsou tady výjimky mého typu, který sem přišel  
v 31 letech, což už se asi opakovat nebude. Pokud 
k nám přijde raný čtyřicátník, bude tu pracovat do 
70 let. Takže bude dělat tu samou práci přes 25 let. 
Možná se pár lidí dostane na ÚS, ale z těch 30 lidí 
tu většina vydrží až do penze. Naše práce je zají-
mavá a podnětná, ale bude-li jí příliš mnoho, tak ji 
ti lidé začnou nesnášet. Obávám se, že podvědomě 
začnou kašlat na kvalitu, začnou nenávidět účastní-
ky i případy a začnou přemýšlet, jak se věci zbavit, 
nikoli jak ji dobře vyřešit. A to nechci. My máme 
být ti, kteří řeší problémy a hledají rozumné cesty.

V jaké kondici je podle vás české správní soud-
nictví?

Výrazně se situace zlepšuje, ale jsou velké regio-
nální a generační rozdíly. Já osobně si myslím, že 
ta největší kvalita je dneska k nalezení na Krajském 
soudě v Brně v generaci kolem 40 let. Většinou 
jsou to naši bývalí asistenti. Obrovsky kvalitní je 
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i Krajský soud v Praze. A pak významný, ale na 
můj vkus o něco méně kvalitní, než by mohl být, je 
Městský soud v Praze. U ostatních krajských soudů 
je vidět, že to jsou relativně malé úseky, které ne- 
jsou úplně v centru dění, takže nemůžu kritizovat, 
že by byly špatné, ale ta špičková kvalita je na 
oněch třech výše zmíněných soudech.

Zeptám se na rozhodování správních orgánů?

Zde jsou obrovské rozdíly. Máte špičková pra-
coviště typu ČNB, kde jsou komplexně dělané 
věci s velkou kvalitou. Pak máte orgány, které se 
v poslední době výrazně zlepšily. Tady bych mohl 
jmenovat třeba Úřad na ochranu hospodářské sou-
těže nebo daňovou správu. Dlouhodobě jsou však 
problematická stavební řízení. To je dáno částečně 
místními poměry, tím, že zde často nepracují práv-
níci, a nezřídka tím, že v hávu stavebního řízení se 
odehrávají mezi lidmi navzájem velmi ostré spory, 
někdy sousedské, někdy principiální a hodnotové, 
třeba ekologie kontra rozvoj. Kvalita úřadů je tedy 
velmi rozdílná, ale myslím si, že v průběhu času se 
to spíše lepší než horší.

Soudci NSS se stávají i odborníci z jiných práv-
ních profesí. Existuje nějaký rozdíl mezi klasic-
kými soudci a těmi, jež neprošli justičním systé-
mem?

Kdybych mohl mluvit sám za sebe, tak já jsem 
formálně kariérní soudce, nikde jinde než v justici 
jsem nepracoval. Mentálně se tak ale vůbec necí-
tím. A pak máte lidi, kteří přišli odjinud, například 
z veřejné správy, a někteří se stali během pár let 
mnohem více mentálně kariérními soudci než jiní, 
kteří tady působí delší dobu. U těch, co přišli z ad-
vokacie, více zůstává ten svobodný duch. Museli 
se sami živit, shánět si klienty a žili v nejistotě. Po-
važuji za strašně zdravé, když mezi sebou tyto lidi 
máme. Jako soudci máme zajištěnou práci, zajiště-
ný plat a v zásadě středostavovské poměry života. 
Někdo ten střet s životem mimo justiční skleník 
vnímá přes partnera. Když žijete s podnikatelem, 
tak vidíte tu nejistotu, to, že nemá zakázky, že se 
stal průšvih, že nemá zaměstnance. Ale když spolu 
žijí dva soudci, může to určité odstínění od života 
„tam venku“ vytvářet.

V počátcích existence NSS byla mezi soudci 
spousta žen. Jejich počet se postupně (a to nejen 
na NSS ale i NS a ÚS) snižuje. Mělo by se přihlí-
žet při výběru i k genderové vyváženosti, nebo 
by měla být hlediskem pouze odbornost?

O tomto hodně přemýšlíme. Co je to odbornost? 
Můžu tady ostatní zkoušet z práva, můžu také po-
čítat množství publikací, kolik kdo má rozhodnutí 
publikovaných ve Sbírce rozhodnutí NSS, jak kdo 
přednáší, kolik procent rozsudků má zrušených, 
případně se mohu v právnické komunitě poptávat, 
kdo je uznávaný. Jsou to ale všechno dost vágní kri-
téria. Sice to můžeme podle každého kritéria nějak 
měřit, ale bude to málo vypovídající. Vedle toho 
nesmíme zapomenout, že jsme nejvyšší instance, 
takže jakási reprezentativnost může hrát roli. I ta 
má určité dimenze, určitě tu zmíněnou muži kont-
ra ženy, ale jsou i jiné. Například nechci, abychom 
se stali pouze brněnským soudem, protože to by 
u nás převážil, při vší úctě, duch velkého maloměs-
ta. Brno je extrémně příjemné a pohodlné město 
pro život. Ale zároveň je to místo, ve kterém mají 
vztahy a byznys hodně místní a regionální dimen-
zi. A je to jiný svět než mlýnice Prahy. Zároveň je 
to jiný svět, než představují regionální města jako 
třeba České Budějovice nebo Plzeň. A to nemluvím 
o venkově. A je zde i otázka náboženské a kulturní 
tradice. Jižní Morava zkrátka nejsou Severní Čechy. 
Pak potřebujeme pestrost profesní. Už jsem se zmi-
ňoval o těch lidech zvenčí. Já si myslím, že je důle-
žité, aby zrovna správní soud nebyl jenom kariérní, 
protože posuzujeme vztah státu a jednotlivce, a ka-
riérní soudci mají často tendence k etatismu. Někdy 
trochu moc chrání řád a pořádek a málo svobodu. 
Je dobré mít zde jak liberály, tak konzervativce. 
A tak bychom mohli pokračovat. Budu se tedy sna-
žit soud sestavovat pestře. To dělal i dr. Baxa, držel 
to i dr. Mazanec. Takže nejen ten aspekt žena kontra 
muž bude důležitý. Nebude v žádném případě jedi-
ný, ale bylo by zdravé, pokud by aspoň kolem jedné 
třetiny našeho ansámblu tvořily ženy.

Donedávna jste byl předsedou kárného senátu 
ve věcech soudců. Jak byste hodnotil toto své pů-
sobení. A existuje nějaký případ, na který si vý-
razně pamatujete nebo který vás dokonce něčím 
překvapil, či snad pobavil?
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Jak jsem ve funkci obstál, to musí posoudit jiní. Já 
nejsem takový ten přísně naladěný soudce, který 
by hodně trestal. Mě vždycky u kárně obviněných 
soudců zajímala perspektiva. Naprosto chápu, že 
se někomu něco stane, má životní krizi či problém. 
Ale zajímá mě, zda je to přechodná věc a zda je 
schopen se z toho dostat. Pak dokážu být z mého 
pohledu velmi vstřícný a podat mu pomocnou ruku. 
Ale jestliže jde soudce soustavně s kopce dolů, pak, 
ať se na mě nikdo nezlobí, ale i za menší prohře-
šek, není-li tam u něj perspektiva, musí jít pryč. 
Justice si nemůže dovolit mít takové problémové 
lidi. Takto jsem se to snažil posuzovat. Zažil jsem 
i případy extrémní, smutně hořké. Měli jsme tady 
jednu soudkyni z Jihomoravského kraje, která asi 
v minulosti byla dobrá, ale pak se to začalo horšit, 
což se projevovalo v jejích naprosto nepatřičných 
procesních postupech. A tam nezbylo nic jiného, 
než aby odešla.

Myslíte si, že ta stávající úprava v kárných říze-
ních je odpovídající?

Já myslím, že ano. Ta současná platí 14 let, od roku 
2008. V pozicích předsedů a členů kárných senátů 
se během té doby vystřídaly desítky lidí z nejrůz-
nějších profesí i lokalit. Rozhodování tedy není zá-
vislé na úzké skupince lidí, a ani není velký rozptyl 
v posuzování obdobných věcí či v přísnosti. Sená-
ty se vzájemně sledují, včetně judikatury, drží se 
v podobných ideových koridorech. Dosud nám ÚS 
nic nezrušil. Nemám ani žádné významné podněty 
od soudců nebo od státní správy či od politiků, že 
bychom byli příliš mírní, nebo naopak příliš ostří. 
Běží to a já nevidím důvod ke změně. Pokud se 
mluví o dvojinstančnosti, tak to je věc politiky. Za-
vedou-li ji, nějak s tím budeme žít. Ale užitek v tom 
žádný nevidím.

Co říkáte na projevy politiků, zejména pak úto-
ky, které v poslední době zaznívaly z úst napří-
klad bývalé ministryně spravedlnosti či prezi-
denta?

My soudci musíme být schopni unést kritiku. A to 
i kritiku, která je jednostranná, někdy možná úče-
lová, někdy možná nepřiměřená. Součástí našeho 
postavení je to, že máme mít jakési vnitřní brnění, 
které nás ubrání, a naše reakce mají být zdrženlivé 

a tlumivé. Ale kdyby to přesáhlo nějakou míru, 
máme se ozvat. Ale i tak se máme ozvat uměřeně 
a měli bychom zdůvodnit, proč jsme nějak rozhodli, 
a vysvětlit, že jsme nerozhodli z nějakého plezíru, 
ale po důkladném promyšlení věci.

Myslíte si, že justici chybí schopnost vysvětlovat 
veřejnosti svá rozhodnutí, více s ní komuniko-
vat?

Tohle nemůžete nikomu nařídit. Já jsem se o to 
vždycky snažil. Třeba při vyhlašování rozhodnutí 
v kárných řízeních jsem měl vždy připraveno asi 
deseti až patnáctiminutové odůvodnění, ve kterém 
jsem systematicky a snad i lidsky srozumitelně vy-
světloval, proč jsme tak rozhodli. Chtěl jsem, aby to 
slyšeli novináři a aby to zaznělo v médiích. Snažil 
jsem se o to i u některých profilových agend, třeba 
v daňových věcech. Dával jsem rozhovory a říkal, 
v čem vidím problém. Já si myslím, že to soudci 
dělat mají. A když to budou dělat dobře, veřejnost 
uvidí, že jsou to rozumní lidé, kteří dělají svou práci 
kvalitně. Ale je spousta lidí v justici, kteří neumí 
mluvit s veřejností, a dokonce ani nechtějí. I na na-
šem soudě máme soudce, kteří jsou poměrně aktiv-
ní na Twitteru, a jiní zas v životě novináři neřekli 
ani slovo. A pak je to také trochu otázka i předsedů 
soudu. Předseda soudu by měl být schopen na ve-
řejnosti promluvit a měl by umět zastoupit i toho 
soudce, který komunikaci s médii nemá rád.

Je někdo, kdo vás v životě zásadně ovlivnil, či 
dokonce formoval, někdo, na koho rád vzpomí-
náte?

Na NSS to určitě byl zejména Josef Baxa. Já jsem 
se od něho strašně moc učil. Pozoroval jsem ho po 
celou dobu, co jsem tady byl, jako šéfa. A i před-
tím jsem ho bedlivě sledoval, když nás na plzeň-
ské právnické fakultě učil jako trestní soudce na 
katedře trestního práva. On byl v každém ohledu 
mimořádná justiční osobnost. Paradoxně bych však 
jako předseda soudu nechtěl být jako on. Chtěl 
bych být daleko normálnější. On byl prostě otec 
zakladatel, naprosto vyčníval, vymykal se v mnoha 
ohledech a bylo to dobré pro tu dobu vzniku NSS. 
Nyní ale potřebujeme civilní vedení, určitou nená-
padnost. Samozřejmě k tomu je třeba mít odbornou 
kvalitu a schopnost reprezentovat na veřejnosti. Ale 
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zároveň daleko menší vystupování z pozice autority 
a výjimečnosti, kterou Josef Baxa v sobě má.

Po deseti letech budete jako předseda soudu 
končit. Kde byste NSS chtěl vidět?

Já už jsem to párkrát říkal. Vy nemůžete mít jako 
předseda soudu volební program. NSS bych chtěl 
vidět jako standardní evropský nejvyšší správní 
soud, tedy odborná kvalita a samozřejmost pozice, 
kterou má.

Válka na Ukrajině – co to pro vás osobně zna-
mená?

Já jsem hrozný cynik, což se o mně ví, a navíc vzdě-
láním i politolog, takže se příliš nedojímám. Spíš 
mě ta situace zajímá odborně z pohledu teorie me-
zinárodních vztahů. Prostě je to válka a války svět 
provází, co je lidstvo lidstvem. Trochu jsme na to 
zde v Evropě v posledních klidných desetiletích po-
zapomněli, i když jinde po světě se leckde bojuje. 
Mě ta válka vlastně z hledisek čistě geostrategic-
kých vůbec nepřekvapila. Dokonce jsem si dlouho 
myslel, že Rusko při svém současném naladění, 
které je dáno jejich náturou, historií, geopolitikou 
a politickým režimem, nemůže dopustit nezávislou 
a na Západ směřující Ukrajinu. Otázkou nebylo, 
zda se ji pokusí nějak zničit či neutralizovat, ale 
spíše jakým způsobem a kdy. Takže mě vůbec ne-
překvapilo to, co udělali. Samozřejmě to v mnoha 
ohledech mění evropskou geopolitiku a evropskou 
mezinárodní situaci. Já si myslím, že následky to-
hoto konfliktu budeme řešit řadu let, i když možná 
jeho ostrá fáze během týdnů či měsíců skončí. Je to 
zcela jiná situace, než byla do roku 2014, a i hod-
ně jiná, než byla do letošního února. Začalo cosi 
jako nová regionální studená válka. A bude o to víc 
vyvstávat otázka energetické bezpečnosti, bezpeč-
nosti vojenské a pochopitelně otázka fungování EU 
a transatlantických vazeb.

Zbývá vám nějaký čas na mimosoudcovské akti-
vity a záliby, máte čas na rodinu? Jak nejraději 
relaxujete?

To víte, že jo! Na soukromý život si čas umím najít. 
To nesmí člověk nikdy vypustit, protože ve chvíli, 
kdy začne žít tak, že od rána do noci pracuje, během 
pár let se z něj stane úplně vyschlý strom. Já mám 
hrozně rád outdoorové sporty a cestuji s oblibou po 
exotických lokalitách. A zajímám se o kdeco mimo 
právo. O politiku, ekonomii, technologie. Hodně 
čtu. V poslední době jsem dočetl knihu od Briana 
Greena o kosmologii. „Až do konce času“ se to 
jmenuje. Není to první knížka, kterou jsem na dané 
téma četl. Vždycky si u takové knihy uvědomím, 
jak nesamozřejmá je naše existence, jak je skvělé 
být a jak bude smutné, až nebudu.

Je něco, na co se vás dosud nikdo nezeptal a vy 
byste to rád zmínil?

(Po dlouhé odmlce)
Možná je to jedna taková věc, která mě často na-
padá. Povaha moci. Když jsem se stal předsedou 
NSS, ocitl jsem se někde v druhé polovině prv-
ní desítky českých nejvyšších ústavních činitelů. 
Když si uvědomíte, jak málo skutečné moci má 
takto formálně významný člověk v běžném de-
mokratickém systému, zjistíte, že Západ funguje 
vlastně velmi dobře. Moc je v něm pevně svázána. 
Jako politik či vysoký ústavní činitel jste obklo-
pen předivem pravidel, fakticity, setrvačnosti, sys-
témem brzd a rovnovah, který vás omezuje a nutí 
koordinovat své jednání s jinými. Ano, leccos mů-
žete malinko určitým směrem pootočit, posunout, 
ale jde to ztuha a neustále jste zapojen do nějakých 
mechanismů kontroly nebo spolupráce. Prostě 
moc ve smyslu rozhodovat o osudech a o životech, 
tvořit realitu svou vlastní vůlí, ta je v naší realitě 
strašně rozptýlená a rozhodně nejsme diktátorský 
systém.

Děkuji za příjemné setkání a za rozhovor.
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