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Mediální kontext soudní spravedlnosti
Soudci by měli být otevřeni veřejnosti

Jaroslav Spurný, 
redaktor Respektu 

Před několika týdny jsem se bavil se svým celkem 
světaznalým přítelem, architektem, o případu Čapí 
hnízdo. Nevěřil tomu, že soud najde odvahu odsou-
dit vlivného politika. Svůj pohled na věc obhajo-
val argumentem, že soudci jsou podřízeni vládě, 
a představa, že onen politik se vrátí do premiérské-
ho křesla, ovlivní soudcovo vnímání případu. Zjed-
nodušeně, můj přítel se domníval, že soudci jsou ta-
kovými trochu lepšími státními úředníky a v jejich 
hierarchii, vnímání spravedlnosti a rozhodování se 
odráží jejich podřízené postavení. Přítel architekt 
neměl ponětí o nezávislosti soudní moci a jejím po-
stavení v systému fungování státu. Bohužel prostor 
právní nevědomosti je v Česku hodně velký a pro 
mě určuje pohled na to, jak by měl vypadat vztah 
mezi soudci a médii.

Ztraceni ve zdůvodnění rozsudků

Už dlouho si kladu otázku, nakolik můžou za ten-
to stav soudci a jejich komunikace s veřejností. 
A v mém hledání odpovědi existuje určitá parale-
la – nakolik jsem jako dlouholetý novinář s jistým 

respektem veřejnosti odpovědný za neschopnost 
velké části občanů orientovat se ve faktech a in-
formacích? Za jejich mediální negramotnost? Do-
šel jsem k přesvědčení, že za mediální gramotnost 
mnoha spoluobčanů nesu osobní odpovědnost. Tím 
si také odpovídám na otázku, nakolik mohou soudci 
ovlivnit právní vědomí těch samých bytostí, našich 
spoluobčanů. S plným vědomím, že zvyšovat medi-
ální gramotnost občanů není můj prvotní novinář-
ský úkol, stejně jako není prvotním úkolem soudce 
vysvětlovat veřejnosti, co je to spravedlnost.

Když jsem na počátku devadesátých let začal 
psát články, které měly nějaký vztah k právu, byl 
jsem značně nevědomým laikem. Měl jsem ale to 
štěstí, že můj vztah k justici spoluvytvářela má přá-
telská setkání s řadou soudců. Právníci jako Otakar 
Motejl, Vojtěch Cepl, Eliška Wagnerová, Iva Bro-
žová a další mi trpělivě vysvětlovali tajemství soud- 
ní moci. Bez tohoto zasvěcení bych si dnes nedo-
volil psát o právu – a uvědomuji si, že i tak jsou mé 
vědomosti velmi kusé. Samozřejmě jako novinář 
jsem měl výhodu, běžní občané neměli šanci projít 
podobným „školením“, nicméně mé drobné zasvě-
cení jim může aspoň trochu soudcovské hodnoty 
zprostředkovat. Amatérsky, zjednodušeně, ale mám 
šanci se o to pokusit s vírou, že přispěji k lepšímu 
právnímu povědomí veřejnosti.

Registruji, že ve vnímání soudců existují v pod-
statě dva pohledy na vztah justice a mediální scény. 
Prvním je, že soudce není žádná mediální hvězda. 
Pokud v nějaké věci rozhodne, mělo by za něj mlu-
vit písemné zdůvodnění verdiktu. Neměl by ho už 
dál před médii interpretovat, vysvětlovat, případně 
dodávat osobní návody, jak jeho rozsudek (případ-
ně vedikt senátu) chápat. Proč ne. Je tu ale velké ri-
ziko, že veřejnost, ale možná i zúčastnění se v jeho 
verdiktu a zdůvodnění ztratí podobně jako hrdina 
románu Franze Kafky Proces. Nerozumí právní-
mu systému ani pravidlům, podle nichž soudce 
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rozhoduje a zdůvodnění verdiktu nemusí vysvětlit 
onu spravedlnost, kterou soudci reprezentují. Osob-
ně jsem se setkal při své práci s desítkami rozsudků 
a jejich zdůvodněními, které byly tak komplikova-
né, že problém vysvětlit je měli i renomovaní práv-
níci. Dodávám konstatování, že v posledních pat-
nácti letech takových rozsudků v mém světě ubývá, 
a to nikoli proto, že bych se stal větším právním 
znalcem, ale protože jsou už jednodušší a srozumi-
telnější.

Veřejnost v soudní síni

Jako novinář preferuji druhý pohled. Soudce by měl 
samozřejmě rozhodovat vždy zasvěceně a spraved-
livě. Zároveň by ale měl umět svůj rozsudek vysvět-
lit nejen přehledným písemným zdůvodněním, ale 
také v nezavádějící zkratce před médii. Veřejnost 
příliš nenavštěvuje soudní jednání, neví, jak pro-
bíhají a pokud soudce vysvětlí ono dění a verdikt 
médiím a k tomu nenápadně popíše jak to fungu-
je a proč došel k rozsudku, který vynesl (vynesli), 
může to představovat vítanou osvětu fungování 
právního světa v Česku. Pokud se soudce uzavře ve 
svém světě a není ochoten k diskusi s laiky, kteří 
jeho rozhodnutí zprostředkují skrze média veřej-
nosti, vyvolá to vždy určitou, někdy nezaslouženou, 
nevoli. Naopak otevřenost soudců v mantinelech, 
které dovoluje právní etika a zákony, je vždy na 
prospěch právnímu vzdělávání občanů.

Připouštím, že je to daleko komplikovanější. 
Mediální svět nejsou jen seriózní, veřejný zájem 
chránící a správně zvídaví novináři. Dovolím si tvr-
dit, že většina novinářů neinformuje ani tak o pod-
statě soudního procesu a rozhodování, které vedlo 
k soudcovskému verdiktu, ale hlavně o personě, ze-
jména pokud je nějakou celebritou, nebo o skutku, 
pokud je mediálně přitažlivý a dostatečně šokující, 
a mediální výstupy pak nejsou příliš zasvěcené. 
Chápu i soudce, kterým se nechce pouštět do debat 
s médii, když očekávají větší či menší míru bulva-
rizace rozsudku.

Nicméně, ani to není žádnou zábranou odhodlání 
k otevřenosti, potřebě vysvětlit rozhodnutí. Soudní 
spravedlnost má daleko širší kontext, než je vynese-
ní a zdůvodnění rozsudku. Veřejnost si vždy klade 
otázku, proč to dopadlo, jak to dopadlo. Nikdy ne-
vidí jen rozsudek samotný a jeho zdůvodnění, ale 
sama interpretuje, proč je takový jaký je a často za 
ním vidí spoustu motivů, které s jednáním soudce 
nijak nesouvisí. Třeba že soud neuznal můj nárok na 
odškodnění za domnělou špatnou léčbu, protože ře-
ditel nemocnice je vlivnou personou a nějak soudce 
ovlivnil. Veřejnost často netuší, že třeba obžalovaný 
z podvodu byl osvobozen, protože se mu nepodaři-
lo prokázat úmysl, ale má za to, že za zprošťujícím 
verdiktem stojí nějakým způsobem zkorumpovaný 
soud.

Mnoha podobným nedorozuměním by se dalo 
vyhnout, kdyby soudci dokázali více mluvit nejen 
o konkrétních případech, ale vysvětlovali i právní 
systém, v němž jsou oni sami doma, ale veřejnost 
nemá ponětí, jak ta domácnost funguje. Pokud to 
neřeknou soudci novinářům, tak je téměř nulová 
šance, že se něco v právním povědomí veřejnosti 
změní. A nezlepší se ani spravedlnost jako tako-
vá, protože její nezávislost není absolutní, vždy je 
ovlivněna aspoň nepřímo veřejným míněním. Třeba 
volbami, které na politická místa, na nichž se rozho-
duje o obsazení postů soudních funkcionářů, dosadí 
persony, pro něž je právo prostředkem posílení po-
litické moci.

Pro soudce je samozřejmě otevřená debata ri-
zikem, média mohou jejich „osvětové vzkazy“ 
zkreslit. Nicméně mojí zkušeností je, že na české 
mediální scéně je pár desítek novinářů, jejichž hod-
notou je opravdu spravedlnost, pochopení jejího 
institucionálního fungování a touha informovat co 
nejpřesněji a nejvýstižněji. Nevolám po tom, aby 
se je soudci snažili najít a monopolně jim dodávali 
informace a vysvětlení. Ale pokud bude konkrétní 
soudce otevřený, tak si ho některý ze zmíněných se-
riózních novinářů najde.




