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JUDr. Libor Vávra,  
prezident SU ČR, MS v Praze

Milé kolegyně, vážení kolegové,
nemám připravený tak poetický začátek svého vy-
stoupení jako měla Martina Flanderová o vstupu na 
půdu města Tábora. Na druhou stranu mně leccos 
ulehčila, protože se zmínila o dvou věcech, o kte-
rých chci mluvit také. 

Snažil jsme se vypsat si 7 až 10 bodů, které se 
za ten rok, co jsme se neviděli, seběhly a které de-
finovaly naši činnost nebo aktivitu navenek i uvnitř 
Unie stejně jako loni. Chci začít tím, že bychom si 
pořád měli vážit toho, že pořád ještě jako justice 
v ČR žijeme ve velmi klidném světě. Pro řadu na-
šich kolegů v blízkém okolí to tak není a myslím, že 
je dobré si to připomínat. Už jenom proto, že o to 
ostražitěji musíme sledovat případné tendence, kte-
ré by ten klid, tím myslím zejména mezi mocemi ve 
státě, mohl být narušen. 

Zdá se, že je opět jedna, a teď nevím, jestli  
9. nebo 10. vlna covidu v ČR. Mě už ani nebaví 
ta čísla sledovat. Každopádně, když se ohlédneme 
za těmi dvěma lety, tak si myslím, že justice mi-
mořádně obstála z hlediska toho, jaké jsou statistiky 
výkonnosti. Když si vezmeme, že byly lockdow-
ny, že samozřejmě dneska omluvit se z jednání je 
prakticky nejsnazší možnost, protože někdo řekne: 
„Ano, jdu na test. Nemohu přijít, asi mám covid.“ 
A jsme bezmocní. A takové účastníky máme, to si 
přiznejme. Tak si myslím, že česká justice skončila 
v dobrých číslech a odvedla dobrý kus práce. 

Co nám hodně definovalo zejména přelom nebo 
konec toho předchozího roku a začátek letošního 
roku, je jedno z nejsmutnějších témat, která nás do-
provází už od roku 1995, a to je otázka zásahu do 
platové úpravy českých soudců. Je to absurdní téma 
za situace, kdy, a nejsem sám, kdo si pamatuje rok 
1995, se připravoval zákon o platech ústavních čini-
telů. Všech ústavních činitelů. A i tehdy si zákono-
dárce uvědomoval, že je velmi nepříjemné pro zá-
konodárný sbor rozhodovat o svých platech, a proto 
se prostě přijal automat, že platy jsou odvozeny od 
nějakého průměru. To, že se to mockrát porušilo, 
to, že jsme většinou dokázali u Ústavního soudu, 
alespoň co se nás týká, zvrátit politická rozhodnutí 
obvykle spojená s nějakými volbami, je sice fajn, 
ale ono to jednak postupně degradovalo platy poli-
tických reprezentantů, protože pro ty samozřejmě ta 
pozitivní rozhodnutí Ústavního soudu neplatila, ta 
platila pro soudcovskou část. A vlastně ten zákon se 
začal rozbíjet uvnitř ve vztahu politických a soud-
covských mocí navzájem. To už nedrží pohromadě. 
A o to je to téma citlivější. Já myslím, že je potřeba, 
abychom mluvili nejen o tom, že se nemají politici 
dotýkat našich platů, ale že oni si zničili svou plato-
vou základnu, což potom vede k tomu, že možná se 
o tu politiku někdy uchází méně kvalitní člověk, než 
jaký by normálně do ní vstoupil. 

Ale já chci mluvit o soudcích, protože to je naše 
parketa. To, že vlastně poté, kdy konečně došlo 
k valorizaci našich platů po dvouletém zmrazení, 
tak měsíc po účinnosti novely nám opět byly pla-
ty zmrazeny, ovšem na tu úroveň předtím čili pravá 
retroaktivita, o tom všichni víme, to se stalo, je to 
napadeno u Ústavního soudu. Pokud jde o předcho-
zí dva roky zmrazených platů nebo té valorizace, 
víte, že jsme doporučovali soudcům, aby tuto právní 
úpravu s ohledem na mimořádnost covidové situace 
nejprve, a pak atak Ruska vůči Ukrajině, nežalovali. 
Nakonec došlo k několika žalobám. Zejména tedy 
na to druhé zmrazení. Za té situace jsme se opět 
jako SU zachovali tak, jak nám členská základna 
ukládá, a poskytli jsme veškeré naše právní i eko-
nomické rozbory k tomu, jak nespravedlivé to roz-
hodnutí bylo, tak, aby mohly být uplatněny u Ústav-
ního soudu. Přestože jsme nepodporovali ty žaloby, 
dali jsme samozřejmě k dispozici intelektuální práci 
kolegů zejména z KS v Brně, tradičně, to je naše 
mozkové platové centrum, aby se to dostalo do té 
argumentace Ústavního soudu. Uvidíme, jaký po-
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hled a nálada soudců Ústavního soudu na ty žaloby 
bude. 

Celý rok, a tady bych chtěl velmi ocenit dobrou 
spolupráci v rámci Justiční šestky, tzn. předsedové 
a místopředsedové obou nejvyšších soudů, NSZ, 
pochopitelně naši kolegové z Unie státních zástup-
ců, jsme se opakovaně ujišťovali, že jestli je něco 
zejména důležité, tak je to nedopustit, aby došlo 
k dalšímu zmrazení nebo nějakému dalšímu nesys-
témovému zásahu do našich platů. Navzájem jsme 
se i informovali o jednáních, která se pochopitelně 
vedla spíše důvěrně, protože není nic trapnějšího 
než se snažit dosáhnout toho, aby se něco na po-
litické úrovni nestalo a zároveň to dostat do médií. 

Když se to do médií dostane, tak se to logicky proje-
ví v politickém životě. Ten svět takto chodí. Máme 
půlku října a zatím se nic neděje. Kdybychom neza-
žili vloni ten retroaktivní zásah Parlamentu do na-
šich platů, tak už bychom vlastně mohli být trochu 
optimisté, že to snad dopadne dobře. Tím spíše, že 
to není tak dlouho, a to si uvědomme, kdy zákon 
upravil naše platy tak, že je neváže na státní zaměst-
nance, ale na veškerý průměrný plat v národním 
hospodářství. Čili ta základna už ani není významně 
politicky ovlivňovaná. Ta je prostě daná ekonomic-
kým životem společnosti. Tím menší by mělo být 
právo politiky do té konstrukce zasahovat. 

Co ovšem považuji za zásadnější problém, 
a Martina to tady zmínila správně, je stav nejen 

odměňování, ale zejména peněz, které máme na 
odměňování naší odborné administrativy, našich 
kolegů. Tady se podařilo v posledních letech zvýšit 
tabulkové zařazení, ale Ministerstvo financí nikdy 
odpovídajícím způsobem nenavýšilo peníze. My 
dorovnáváme tyto platy z peněz, které bychom ji-
nak mohli vyplatit na odměnách, a celková výše od-
měňování se neposunula dopředu, jak jsme si slibo-
vali. Administrativa je nepochybně podhodnocená 
a já v poslední době začínám to téma zjednodušo-
vat tak, připouštím, že poněkud primitivně, že pře-
ce není možné, aby odborný pracovník soudu bral 
menší peníze než zaměstnanec jeho servisní organi-
zace (tím myslím Ministerstvo spravedlnosti). Je to 

trochu populistické, ale alespoň tím musíme nazna-
čit to, že my jsme přece ústavní moc sama o sobě 
a nejsme nějaká řízená složka státu. Jsme prostě 
samostatná součást ústavní moci a ano, ti lidé vý-
znamným způsobem, odborný aparát významným 
způsobem rozhoduje o rychlosti a efektivitě fungo-
vání justice. Když kancelář nefunguje, tak i kdyby 
byl sebekvalitnější a sebechytřejší soudce, tak práva 
v tom senátu nejdou.

Paní předsedkyně se zmínila i o potížích s vý-
běrovými řízeními. Já bych to jen zobecnil. Ano, 
dosáhlo se, a připusťme si, že velkými remízami, 
významné změny znění zákona o soudech a soud-
cích ve snaze transparentně vybírat budoucí soud-
ce a pokud možno jednotným způsobem na celém 

Účastníci konference a pozvaní hosté
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území republiky, což se léta nedělo. A já si pořád 
myslím, že zákon samotný, jakkoliv jsou tam někte-
ré stopy remíz, to nebyl problém politické moci, ta 
vcelku akceptovala dohody. Tak si pořád myslím, že 
tento zákon je životaschopný, nicméně domnívám 
se, že je třeba, a ta první výběrová řízení, o kterých 
hovořila Martina, to ukázala, pracovat dál na pro-
váděcích předpisech tak, aby se to jednak zklidni-
lo v rámci republiky, vysvětlily se vzájemné váhy, 
protože pochopitelně jsou regiony, o které je větší 
zájem a o které je menší zájem, případně tím, jak 
vlastně všechny krajské soudy s tím začínaly, tak 
i jak postupovat, než se domluvili předsedové kraj-
ských soudů, to činilo potíže. 

Pokud jsme se o tom bavili v rámci Republikové 
rady, já bych pořád doporučoval, aby Soudcovská 
unie zachovávala zdrženlivost k případné změně 
zákona. Všichni víme, že rychlá změna jakéhokoliv 
právního předpisu jenom proto, že se nám nějaká 
drobnost nedaří, většinou vede k ještě větším malé-
rům. A pokusit se to případně ve spolupráci s Minis-
terstvem spravedlnosti řešit laděním nebo drobnými 
úpravami prováděcích vyhlášek. Pořád jsem pře-
svědčen o tom, že při dodržení zákona může být cíl 
dosažen v tom směru, o kterém tady naprosto přesně 
paní předsedkyně KS v Českých Budějovicích mlu-
vila. Je to velké téma, jednání probíhají. Pořád tam 
zůstává jeden velký otazník, nad kterým se neshod-
neme ani uvnitř justice. Má existovat prakticky, až 
na extrémní výjimky, jediný možný vstup do justi-
ce prostřednictvím kandidátů, čekatelů, můžeme to 
nazvat jakkoli, což je osvědčený model v některých 
sousedních zemích fungující a nepochybně efektiv-
ní v tom, že si sami vychováváme své budoucí kole-
gy (je vlastně otázka, jestli je to správně), anebo ten 
systém má být otevřený všem, kdo splňují zákonné 
podmínky, a snažit se nějakým způsobem objektiv-
ně výběrové řízení nastavit tak, aby obě tyto cesty 
měly stejnou šanci ve chvíli, kdy, a to musí dělat do-
minantně justice, jsou kandidáti na soudce vybíráni. 

Máme řadu argumentů, proč by měl fungovat je-
den, nebo druhý systém. Uvedu jeden ekonomický 
argument ve prospěch otevřeného systému. Každý 
rok musí být jmenováno zhruba sto a více soud-
ců, aby se udržel tento systém, když si spočítáme 
délku praxe a kolik nás je. Pokud bychom řekli, že 
prakticky, až na extrémní výjimky, cesta bude jen 
prostřednictvím kandidátů, kteří budou praktikovat 
na soudech, a kdo jste si přečetli vyhlášku, jak má 

kandidátská praxe probíhat, tak víte, že to jsou lidé, 
kteří nepomohou na soudě, ti mají být opravdu in-
tenzivně cvičeni, aby čerpali z kvalitních soudců, 
špičkových odborníků na soudě, aby rychle získali 
maximální počet dovedností, je jasné, že jich musí 
být víc než sto soudců, protože ta praxe, tuším, se 
předpokládá roční až 14měsíční. Dejme tomu, že je 
to 150 až 200 lidí, kteří by byli v této praxi kandi-
dátů. A protože jsou zařazeni platově jak jsou, tzn. 
vlastně je to plat dokonce třeba vyšší než plat začí-
najícího asistenta, tak by to znamenalo, že bychom 
se jako justice v případě této cesty museli vzdát 
zhruba 200 zaměstnaneckých míst, těch platů, ber-
te to jako balíčky peněz. Jestli by to bylo omezení 
počtu asistentů, VSÚ, nebo jestli by to znamenalo 
snížení platů běžného odborného aparátu, to nevím, 
ale když se zároveň bavíme o tom, jak máme ohro-
žený odborný aparát nízkými platy, tak toto by byl 
další nebezpečný krok, který by mohl tuto situaci 
dál znejistit. 

To je jeden ze základních důvodů, proč jsem pří-
znivcem otevřeného, když se nechci bavit o filozo-
fických argumentech, systému a uvádím tento eko-
nomický argument. Když si to představíte, i na tom 
nejmenším soudě se sedmi soudci, ministerstvo by 
muselo prostě přijít a říct: „Tak podívejte se, na vás 
vychází jeden plat, tak jednoho člověka se prostě 
zbavte, protože musíme vytvořit tento systém.“ To-
lik k té vyhlášce. 

Musím vám potvrdit, že debaty i uvnitř justice 
nebo uvnitř soudnictví, protože toto se týká oprav-
du soudů, jsou poctivě vedené. Jak říkám, máme na 
to řadu názorů a žádný z nich není veden nějakou 
negativní motivací, nebo že by to byl hloupý názor. 
Řada z nás někde byla, o lecčem si přečetla. Snaží-
me se tím argumentovat a zejména samozřejmě pro 
předsedy krajských soudů je to klíčové téma, aby 
se jim to podařilo vybalancovat, protože oni, když 
se nedomluví, tak je problém, protože oni si musí 
důvěřovat navzájem, protože oni nakonec ta čísla 
rozdělují, oni nakonec ve spolupráci s minister-
stvem určují, kam posily půjdou a jakým způsobem. 
A zase na tom, jak jsou krajské soudy doplňovány, 
jsou závislé vyšší soudy, protože ty potom nemohou 
čerpat lidi, které potřebují na vrchní nebo nejvyšší 
soudy, takže to je vlastně propojený systém. Podle 
mého názoru úkolem SU je zúčastňovat se debat, 
ale základní odpovědnost je pochopitelně na před-
sedech krajských soudů.
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Přešli jsme na elektronický časopis Soudce, 
kdy nerozesíláme už časopis ve fyzické podobě. Já 
se nijak netajím tím, že mě to mrzí, protože před 
těmi 20 lety, kdy jsem byl také prezidentem SU, se 
nám podařilo časopis vybudovat a člověk je nerad 
u toho, když něco, co se kdysi snad trochu povedlo, 
zase zaniká. Na druhou stranu my jsme se dostali 
do situace, a věřte, že velmi pečlivě i s vydavatelem 
tohoto elektronického časopisu komunikujeme, kdy 
bychom museli vykládat poměrně nezanedbatelné 
finanční prostředky z vlastních zdrojů, abychom 
nadále časopis mohli vydávat. Je to na delší deba-
tu. V podstatě samozřejmě vždy je možné vrátit se 
k tištěnému časopisu, ale stálo by to peníze, a řek-
něme si, kdo z nás a jak často četl časopis ve fy-
zické podobě. Teď víme, kolik z nás nečte časopis 
v elektronické podobě. A pohlédnutí pravdě do očí 
bolí, to si tedy řekněme na rovinu. Ta čísla nejsou 
pěkná, nicméně ve spolupráci i s vydavatelem se na 
tom snažíme pracovat, chci ještě vyjednávat s Mi-
nisterstvem spravedlnosti, jestli by nebylo možné 
nějakým plošným rozesíláním vstupních mailů 
všem soudcům snížit práh jednoduchosti vstupu do 
časopisu, nicméně je samozřejmě problém pouštět 
nějaký mail do celého systému, který je nějakým 
způsobem chráněn. Všechny tyto varianty zvažu-
jeme, a tak pro vás, milovníky tištěných časopisů, 
ano, pojďme nad tím přemýšlet. Já jsem se i radil 
třeba s Karlem Havlíčkem, který pro nás léta ča-
sopis připravoval, jestli bychom nějak dokázali 

otestovat, kolik by nás stál návrat zpátky k tištěné 
podobě a vlastně bychom museli asi udělat něja-
kou soutěž, poptávku na nějakou firmu, kolik by 
po nás chtěli. Vycházím z toho, že se nejde vrátit 
do devadesátých let, která přece jenom byla trochu 
jiná, a neměli jsme problém s tím, poptávat reklamu 
v našem časopise, nebo později jsme s tím naopak 
právě problém měli, že? V tom je ta situace zatrace-
ně jiná. Tak, to je časopis.

Chtěl bych, protože nelze přehlédnout, co se děje 
poměrně nedaleko našich hranic, byť jsme od toho, 
zaplať pánbůh, vzdáleni o trošku více, než tady přá-
telé ze Slovenska… situace na Ukrajině. My jsme 
reagovali poměrně rychle, protože tím, že v ČR ab-
sentuje jakékoliv institucionální zakotvení soudní 
moci, nemáme Soudní radu nebo něco podobného, 
tak evropskými soudcovskými organizacemi jsme 
byli pověřeni jako kontaktní adresa pro případné 
uprchlíky z Ukrajiny. Podařilo se nám velmi rychle, 
a děkuji všem, kteří jste přispěli, shromáždit poměr-
ně nemalé peníze, které pořád držíme, protože jsme 
mysleli, že je použijeme tady. Nicméně až násled-
ně jsme se dozvěděli, že ukrajinští soudci nesmějí 
opustit Ukrajinu, protože jsou součástí krizové si-
tuace. Někteří z důvodů, které předpokládá tamní 
předpis, dorazili a těm jsme pomáhali. Zejména jed-
né těžce nemocné kolegyni, kde jsme přispívali pra-
videlně delší dobu, ale už se také vrátila na území 
své domoviny. Hrozně moc bych chtěl ocenit práci 
zejména našich dvou ministrů zahraničí. Tím mys-

JUDr. Alena Hocká, JUDr. Vlasta Formánková, soudkyně z Plzně
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lím kolegyni Tylovou a kolegu Novosada, protože 
oni i osobně do toho nasadili spoustu času a úsilí 
a ve spolupráci s dalšími se těmto věcem věnovali. 
Ona se tady objevila celá řada jiných osob spoje-
ných s justicí, kde jsme se snažili pomoct. V součas-
né době komunikujeme s naší ukrajinskou partner-
skou organizací, že bychom nějakým způsobem, ale 
nikoliv tzv. na zbraně, ale nějakým humanitárním 
způsobem zbytek peněz, nebo alespoň významnou 
část těchto peněz, mluvím o nižších stech tisících 
korunách, jim věnovali na nějaký rozvojový pro-
gram nebo co by potřebovali. Oni se zase v tuto 
chvíli, jak alespoň s nimi intenzivně komunikuje 
Tomáš Novosad, bojí přebírat jakékoliv peníze, 
protože samozřejmě tam je ta situace velmi kom-
plikovaná také, tak uvidíme. Každopádně ty peníze, 
které jsme vybrali, nepoužijeme jinak než na pomoc 
ukrajinským soudcům. Nějak. A tu formu hledáme. 
Protože, jak se zdá, nakonec intenzivní pomoc tady 
v Česku nebude potřeba.

Tolik snad ve stručnosti k základním bodům, 
co jsem si pro naše shromáždění připravil. Také se 
těším na pracovní skupiny. Samozřejmě byla vel-
ká debata o tom, jestli má být pracovní skupina ke 
mzdám odborného aparátu, když to je prostě tak bo-
lestivé, že se na tom všichni shodneme, stačí to dát 
do usnesení a tečka, ale nakonec správně zvítězil na 
Republikové radě názor, že je to prostě téma, které 
musíme propracovat, musíme shromáždit argumen-
ty a musíme dát koneckonců i našim kolegům, na-
šemu odbornému aparátu najevo, že nám prostě za 
tu práci stojí. Že my jim chceme pomoct, chceme, 
aby se jejich postavení rozvíjelo, aby se měli lépe. 
Čili jsem za tu skupinu opravdu rád, už jenom s tou 
letitou zkušeností předsedy soudů. Pokud jde o sku-
pinu o prostupnosti, kariérním systému, tak tady si 
myslím, že je to debata, která začíná být čím dál 
tím podstatnější, protože my celou řadou i vnitřních 
rozhodnutí, ať už NS nebo ÚS, jsme se dostali do 
situace, kdy zamrzla personální možnost prostupo-
vat plynulým způsobem soudní soustavou a teď je 
řada dobrých důvodů, proč by to mělo jít relativně 
plynule. Jednak proto, že jsou nějaké nemoci, jed-
nak proto, že hrozí vyhoření atd. Aby člověk mohl 
stážovat na vyšších soudech a ověřit si, zdali může 
být on posilou pro ně, případně i zda pro něj je to 
zajímavá práce a případně se zase plynule vrátí do 
svého senátu. To všechno se dneska nedaří a podle 
mého názoru to opravdu významným způsobem 

brzdí pružné fungování české justice. I to je něco, 
co musíme v debatě otevřít.

Děkuji vám za pozornost.

Moderátorka

Děkuji panu prezidentovi. A nyní bych poprosila 
pana doktora Mojmíra Putnu, aby přišel k nám a za-
hájili bychom slavnostní okamžik.

JUDr. Libor Vávra

Pro mě za ta léta v Soudcovské unii, a už je to oprav-
du hodně let, je Mojmír Putna jednou z významných 
postav, na kterou jsem se každý rok těšil. My jsme 
se leckdy viděli i při jiných příležitostech. Je to člo-
věk, který je autorem všech našich vnitřních práv-
ních předpisů, všech řádů, předpisů, našich stanov 
a tak dále. Čili vlastně je to náš dvorní legislativec, 
ale především skvělý člověk, víte, že vždy bouřlivý 
debatér, nesmírně inspirující jedinec. Jsem rád, že ti 
mohu předat Cenu Jana Vyklického.

JUDr. Mojmír Putna 

Poté, co tady promluvil Libor, já nevím, co bych 
řekl, protože nevím, o kom mluvil. Ale ono je to 
logické, protože když jste v nějaké akci zapojeni, 
tak člověk o těch věcech nepřemýšlí, děláte to. Tak, 
jako vy soudíte, každý děláte ještě něco vedle toho 
a nepřemýšlíte, jestli to bude mít finále. Ale až do-
jdete do důchodu – jinak všem vám to přeji, je to 
bezvadné, – v klidu si teprve můžete říct „stálo to za 
něco, nestálo to za něco“.

Paní předsedkyně i Libor vám naznačili problé-
my, a jak to padá na hlavu. Já vám zase řeknu něco 
jiného. Když sem přijedete na sjezd, potkáte se, uvi-
díte s kolegy, povykládáte si, povznese vás to. A to 
bych řekl, že je důležité, protože celý rok dřete za 
svými stoly, za svými počítači. 

Jde i o vzájemné obohacení. Tady vidím zahra-
niční hosty, tu Ludovíta, nebo tam Rakušáky (smích 
v publiku), ale když jsme začínali, když jsme Unii 
zakládali, tak to byli lidé, kteří nám předávali zku-
šenosti, názory. Ludovítovi jsem to včera říkal. 
Jeho jedna myšlenka, kterou mně tehdy řekl, bohu-
žel dodnes není dovedena do praxe. Možná by na 
všechny problémy odpověděla. „Autonomie až po 
poslední okresní soud, předseda soudu odpovídá za 


