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Rozhovor  
s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, 

soudkyní Evropského soudu pro lidská práva

Jaký byl pro vás rok 2021?

Osobní prohru a zklamání cítím z toho, že se mi 
loni nepodařilo na Ústavním soudě prosadit zruše-
ní právní úpravy, která podmiňuje změnu pohlaví 
u trans osob hysterektomií či úplnou kastrací. Tyto 
závažné zákroky nejsou z medicínského hlediska 
nezbytné u trans osob, které je nechtějí podstoupit, 
a v některých případech mohou být i kontraindiko-
vány. Přesto jako jedna z posledních evropských 
zemí na tomto ponižujícím rituálu pořád bezvý-
jimečně trváme. Myslím, že jsem jako soudkyně 
zklamala, když se mi nepodařilo přesvědčit ještě 
jednoho z kolegů na Ústavním soudě, aby podpo-
řil zrušení této nehumánní právní úpravy, která nás 
vylučuje z evropského civilizačního okruhu. Práv-
ničku jsem šla dělat hlavně proto, aby i ti nejzrani-
telnější dostali svůj hlas. A loni byl prostě můj hlas 
moc slabý. Německý ústavní soud přitom takovou 
úpravu zrušil už v roce 2011 a Evropský soud pro 
lidská práva již před pěti lety odmítl obdobnou 

úpravu jako rozpornou s Úmluvou. Přímo naši 
úpravu pak shledal Evropský výbor pro sociální 
práva rozpornou s čl. 11 odst. 1 Evropské sociál-
ní charty. Nic z toho nebylo pro část mých kolegů 
důležité. Rok 2021 zůstane pro mne navždy rokem 
tohoto zklamání. 

Jaká nejzásadnější změna ve vašem životě  
nastala poté, co jste se 13. 12. 2021 stala soudky-
ní Evropského soudu pro lidská práva ve Štras-
burku? 

Po přesídlení na štrasburský soud mohu z okna 
své kanceláře, která má podobný styl jako Cen-
tre Pompidou, neboť soudní budovu navrhoval 
stejný architekt Richard Rogers, pozorovat letící 
čápy a ze své terasy vidím jednu z nejkrásnějších 
katedrál na světě. Hlavně jsem však okouzlena 
novými kolegy a kolegyněmi – tolik vzdělaných 
a inspirativních lidí na jednom místě a každý je 
z trochu jiné kultury. 

Kateřina Šimáčková je od září 2021 soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. V témže roce jí udělil 
francouzský prezident Emmanuel Macron Řád čestné legie v hodnosti rytířky za osobní nasazení v prosa-
zování lidských práv. Kateřina Šimáčková je rovněž významnou autorkou právnických publikací. Připo-
mínáme publikaci Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?
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Jak jste si zvykla na život v cizí zemi, našla jste 
tam již přátele? Jak lze skloubit vaše profesní 
působení v cizině s rodinným životem? Jak často 
jezdíte do ČR?

Líbí se mi, že je na ESLP jasná časová organizace. 
Rozhodování případů nenarušují dovolené jednotli-
vých soudců, soud má stanovené volné týdny – o Vá-
nocích, Velikonocích, v létě a o podzimních prázd-
ninách – kdy sice musíte být k zastižení, ale můžete 
ze Štrasburku odjet. Jindy však musíte být na soudě. 
Takže tento rytmus určuje, kdy mohu přijet na více 
dní do Česka. Zatím se snažím udržet si nějakou blo-
kovou prezenční výuku a online výuku na brněnské 
právnické fakultě a sem tam mít i jiné odborné před-
nášky, například pro Justiční akademii. Velmi si vá-
žím i svého zapojení v rámci Akademického sněmu 
české Akademie věd i vědecké rady a dalších aktivit 
na pražské právnické fakultě. Ve styku s přáteli zů-
stávám i proto, že za mnou rádi jezdí pozorovat ka-
tedrálu i čápy. Skutečné přátele si prostě za šest mě-
síců vytvořit nejde – já na to potřebuji tak dvacet let.

Jak vypadá váš pracovní den u ESLP?

Každý den je jiný. Někdy je to až spektakulární, to 
když zasedám jako členka velkého senátu a poslou-

chám přednes nějakého gestikulujícího advokáta 
v tradičním taláru. Jindy mne baví obědvat s kolegy 
v soudní kantýně, z níž je krásný pohled na řeku. 
Nějaké veganské jídlo se tam z příloh a zeleniny 
vždycky dá poskládat. Jen na okraj poznamenávám, 
že jsme na soudě tři vegani – soudci, přičemž ani 
výskyt soudců veganů, ani respekt pro jejich potře-
by není v české justici obvyklý. 
Povětšinou je ale moje práce stejná jako na Nej-
vyšším správním soudě nebo Ústavním soudě – 
buď něco čtu, nebo píšu na počítači. Jednou týdně 
probíhají deliberace v rámci páté sekce, jejíž jsem 
členkou, koncepty rozhodnutí velkého senátu se 
připravují v rámci návrhové komise. Nad rámec 
toho samozřejmě debatujeme o případech s ostatní-
mi soudci či s právníky soudu i mimo organizované 
schůzky sekcí, pléna či velkého senátu. Ale větši-
nou sedíme a čteme nebo píšeme. 

Jak moc se liší styl práce u ESLP a Ústavního 
soudu, kde jste od roku 2013 působila? Je něco, 
co vás překvapilo? 

Nejvíce mne překvapilo, že můj předchůdce, pan 
doktor Pejchal, ještě poté, co jsem nastoupila na 
ESLP, „dosuzoval“ jako náš národní soudce někte-
ré věci. 

Přísaha u ESLP
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Samozřejmě jsem s tím mohla počítat, protože člá-
nek 26 odst. 3 Jednacího řádu soudu stanoví, že 
v rámci senátu se soudci zabývají případy, na nichž 
se podíleli při projednávání věci i po skončení své-
ho funkčního období. 
Právě podle tohoto pravidla byly po mém nástupu, 
ale bez mé účasti, meritorně rozhodnuty dva pří-
pady, které vyvolaly kontroverze a byly přijaty jen 
těsnou většinou se silnými disenty. Jeden byl případ 
společnosti Fu Quan, v němž bylo České republice 
uloženo zaplatit této společnosti náhradu škody ve 
výši 12 milionů. Druhý pak ve věci Grosam proti 
České republice zpochybnil nezávislost složení se-
nátů Nejvyššího správního soudu, které rozhodují 
ve věcech kárných deliktů soukromých exekutorů.  
Teď bude záležet na rozhodnutí ministra spravedl-
nosti, zda se pokusí tyto dva případy předložit Vel-
kému senátu soudu. A pak na postupu panelu pěti 
soudců, který rozhoduje o tom, zda případ pustí 
před Velký senát. 

Můžete popsat vaše první soudní rozhodnutí 
u ESLP?

Teď mám plnou hlavu prvního slyšení Velkého se-
nátu, kam jsem byla vylosována, ve věci Sanchez 
proti Francii. Složení Velkého senátu, který roz-
hoduje o nejdůležitějších věcech, je tvořeno před-
sedou a místopředsedou soudu a předsedy sekcí, 
zbytek do výsledných sedmnácti soudců je loso-
ván. Nad rámec této sedmnáctky jsou vždy vylo-
sováni ještě dva nebo tři náhradníci. Právě touto 
náhradnicí jsem se stala pro případ Sanchez proti 
Francii – účastním se všech porad senátu (deli-
berací), jen nehlasuji. Pan Sanchez, který působí 
jako politik francouzské Národní fronty a je jejím 
odborníkem na média, byl potrestán za to, že včas 
neodstranil projevy nenávisti, které jeho „přátelé“ 
umístili na zeď jeho facebookové stránky. Podle 
pátého senátu ESLP tím nebyla porušena jeho 
práva, nicméně pětičlenný panel vyhověl žádosti 
pana Sancheze o postoupení věci Velkému senátu, 
a proto se nyní věcí znovu zabýváme v popsaném 
širším složení. 
Naše pátá sekce (senát) nedávno postoupila do Vel-
kého senátu ekologickou žalobu proti Francii, aniž 
by ji rozhodovala sama, protože je to úplně nové 
téma, jemuž se soud ještě nevěnoval, a Velký se-
nát už projednává klimatickou žalobu portugalskou 

a švýcarskou (i tohoto případu se budu účastnit jako 
náhradnice). 

U ESLP počet soudců odpovídá počtu smluvních 
států Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, 
aktuálně zde působí 47 soudců, z toho aktuálně 
16 žen. Jak hodnotíte tento poměr, třeba i v po-
rovnání s našimi vrcholnými soudy?

Myslím, že většímu ženskému zastoupení pomáhá, 
když se skutečně tematizuje a hledají se cesty, jak 
je posílit. Důležité je třeba před výběrovým řízením 
výslovně oslovit nějakou ženu a podpořit ji v roz-
hodnutí kandidovat. Někdy by jen stačilo držet se 
odbornosti a transparentnosti výběru a žena by to 
vyhrála.
Různé soft law dokumenty Rady Evropy kladou 
důraz na férové složení ESLP z pohledu zastoupe-
ní obou pohlaví a je to poznat i na aktuálním slo-
žení, které tvoří zhruba z jedné třetiny ženy. Což 
je mnohem lepší než na českých vrcholných sou-
dech. Rozbor české situace lze najít v textu Barbary 
Havelkové, Davida Kosaře a Mariny Urbánikové 
v rámci knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla 
neutrální?, která vyšla předloni a jejíž jsem spolue-
ditorkou. Právě připravujeme další pokračování této 
knihy z pohledu feministické kritiky českého práva, 
kde stejní autoři prohloubí své úvahy se zaměřením 
na příčiny tohoto fenoménu označovaného jako 
genderová segregace českého soudnictví. Máme 
totiž sice více než 60 procent žen soudkyň, ale na 
Ústavním soudě je jen jedna žena ze čtrnácti a na 
Nejvyšším soudě jen 17 % žen soudkyň. A mezi 
předsedy vrcholných soudů, advokátní komory či 
notářské komory nenajdete ani jednu ženu. 
Ani ESLP zatím nikdy neměl ženu předsedkyni, 
ale právě teď v září proběhnou volby v souvislos-
ti s ukončením mandátu stávajícího předsedy Ró-
berta Spana, k němuž dojde v listopadu. Věřím, že 
tentokrát bude kandidovat natolik skvělá ženská 
kandidátka – stávající místopředsedkyně soudu ir-
ská soudkyně Síofra O’Leary, že bude zvolena, a já 
budu poprvé pracovat na soudě, který má předsed-
kyni – ženu. Moc jí držím palce – nejen proto, že je 
skvělá právnička, ale též schopná lídryně a úžasný 
člověk.

Působila jste a působíte v rozličných oblastech 
– v advokacii, u NSS, ÚS, v akademické sféře, 



8  8 | 2022 Soudce

R O Z H O V O R

Legislativní radě vlády, máte zkušenost i jako 
členka zkušební komise pro justiční kvalifikační 
zkoušky. Která z těchto činností je vám nejvíce 
blízká, popřípadě vás nejvíce ovlivnila a z jaké-
ho důvodu?

Ze všech pohledů jsem člověk, který má rád diverzitu 
a různorodost. Myslím, že na právnické profesi je nej-
hezčí právě to, že můžete vykonávat hodně různé typy 
práce, a přitom prohlubovat své zkušenosti, znalosti 
a dovednosti ve vztahu ke stejné matérii. O kvalitě 
konkrétní právní regulace jsem přemýšlela jako akade-
mička, členka LRV, v Benátské komisi, ale i jako soud-
kyně Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu. 
Pokaždé o tomtéž, ale z jiné perspektivy, která vám 
umožňuje širší i hlubší vhled do problému. Takže mne 
vlastně nejvíce obohacuje a ovlivňuje ta různorodost. 
O tomtéž problému mohu debatovat se začínajícím 
studentem, zkušenou soudkyní či zahraničními kole-
gy. Obvyklý český přístup, který trefně popsal Vojtěch 
Šimíček slovy „z dupaček rovnou do soudcovského 
taláru“, mi přijde nerozumný. Jednak kvůli menšímu 
pochopení pro ostatní profese, jednak z hlediska odol-
nosti psychiky soudce, kterému musí po desítkách let 
stejné práce bez přestávky hrozit vyhoření.
Všimněte si, že v otázce jsou v popisu mých aktivit 
vynechány ty zahraniční. Možná proto, že v českém 
prostředí nikomu nepřipadají důležité a zajímavé. Já 
si však myslím, že právě ty mne obohatily možná nej-
více. Proto teď hodně propaguji soudcovské a proku-
rátorské stáže na Evropském soudě pro lidská práva. 
Považuji za velkou škodu, že naši soudci a státní zá-
stupci nechávají stáže na ESLP neobsazené. A přijde 
mi to krátkozraké i od předsedů a předsedkyň soudů. 
Taková dlouhodobá roční stáž soudce osobně obohatí, 
bude však přínosem i pro jeho soud, a navíc je ideál-
ním lékem proti vyhoření a motivací být lepším soud-
cem. Určitě doporučuji se o to zajímat a této možnosti 
využít (ze Slovenska jsou teď na našem soudě dva 
soudci a dva prokurátoři, z České republiky nikdo).

Můžete porovnat, jak se změnila úroveň studentů 
a jejich výuky od doby, kdy jste studovala vy? Jak 
hodnotíte úroveň a připravenost justičních kandi-
dátů? Jaká je, podle vás, současná generace práv-
níků opouštějících vysoké školy?

Já mám od našeho studentstva velkou míru očeká-
vání. Nastupující právnická generace mi připadá po-
většinou zvídavá, otevřená a laskavá. Věřím tomu, že 
bude lepší než my. A co pro to můžeme udělat? 

Poskytnout jim co nejlepší vzdělání, motivovat je 
a nadchnout pro právo. Já třeba spoluorganizuji už asi 
patnáct let Lidskoprávní moot court – studenti tam 
hrají role právních zástupců a finálová kola bývají 
argumentačně bohatší než většina podání, která jsem 
četla od „dospělých“ advokátů u českých vrcholných 
soudů. 
Co mi však zatím v české akademii chybí, je větší 
důraz na společenskou odpovědnost. Myslím, že by 
stejně jako třeba v USA, Izraeli nebo Polsku měla mít 
každá fakulta skutečnou právnickou kliniku nabíze-
jící chudým lidem kvalitní právní pomoc, kterou by 
poskytovali studenti pod vedením dobrých advokátů. 
Není lepší způsob, jak učit právnické etice a odpo-
vědnosti, ani lepší motivace, než je řešení skutečného 
právního problému a snaha pomoci reálnému člověku. 

Jaké vlastnosti považujete za nejzásadnější či ne-
zbytné pro soudce? 

Podle mne neexistuje jeden ideální soudcovský typ. 
Je to právě ta barevnost a rozmanitost, která pomůže 
vytvořit dobře rozhodující soudcovské těleso. Když 
jsem nastupovala na NSS, bylo mi asi čtyřicet a měla 
jsem více než patnáctiletou zkušenost advokátky, kte-
rá často zastupovala před správními soudy a Ústavním 
soudem. Tehdejší pan předseda Baxa mě zařadil do 
senátu tvořeného kromě mne paní soudkyní, která na 
NSS přišla z funkce náměstkyně ministra sociálních 
věcí a která byla o něco starší než já, a pak s námi za-
sedal více než šedesátiletý celoživotní kariérní soudce, 
jehož institucionální paměť byla neuvěřitelná. Já jsem 
byla z Brna, paní doktorka Tomková z Prahy a pan 
doktor Hnízdil žil na chalupě na Vysočině, každý jsme 
měli jinou původní právní specializaci. Takové složení 
pak může přinést férové rozhodování založené na zna-
losti různých aspektů práva i reality. 
Soudce by měl vnímat svou profesi jako službu veřej-
nosti, ne jako post pro elitu, která rozhoduje o živo-
tech těch druhých. A podmínkou dobré služby je ze-
jména velká pracovitost a oddanost profesi, zvídavost 
a vnímavost pro vývoj společenské reality i práva.

Jakým způsobem se vyrovnáváte se stresem, jak 
relaxujete a jaké jsou vaše záliby?

Každý člověk s hodně náročnou profesí by se měl 
naučit plné soustředění na aktuální okamžik života. 
Když pracuji, tak se plně pohroužím do práce, když 
mám volno, tak se odstřihnu od pracovních povinnos-
tí a stresů a plně si užívám chvíle volna, i když jich 
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není moc. Není potřeba mít nějakou vzrušující zálibu, 
já chodím na procházky, mám ráda umění, cvičím 
jógu. Ráda trávím čas s manželem a se psem a s přá-
teli, kteří většinou vůbec nejsou právníci.

Jak si podle vašeho názoru stojí Česká republika 
v oblasti dodržování lidských práv?

Myslím, že česká justice obecně není ve špatné kondi-
ci, hlavní problém teď vidím v tom, že pořád nemáme 
reálně dostupnou kvalitní právní pomoc pro všechny. 
Kvituji aktuální snahy vyřešit problém zadluženosti 
řady českých rodin, nicméně pořád jsou exekuce jed-
ním z největších českých právních témat. V justici ani 
ve veřejných politikách nesoustředíme dostatek po-
zornosti na ty nejzranitelnější osoby. Velmi důležité je 
nezapomínat na práva starších osob, osob se zdravot-
ním postižením či příslušníků romské menšiny. Už 
jsem zmínila situaci trans osob a dalších sexuálních 
menšin či potřebu podpory ženského zastoupení.
Dalším mým tématem jsou práva dětí – cílem musí 
být proměňovat opatrovnické soudnictví tak, aby 
bylo skutečně místem, kde se snažíme vyléčit rodiny 
tak, aby o ně děti nepřišly (problem solving courts), 
a porozvodové situace řešit cestou dohod mezi rodiči 
a citlivé participace dětí. Velmi tomu pomáhají soudní 
sociální pracovníci a takoví soudci, kteří jsou opravdu 
otevření multioborovému přístupu. Dětská práva však 
znamenají také stejně kvalitní školy pro všechny děti 
a politiku, která ochrání děti před stresem jejich rodiny 
z nejisté bytové situace či nekončících exekucí.
Deficity máme i v oblasti respektu k právům cizinců, 
obětí trestných činů, zejména obětí sexuálního nási-

lí či policejního násilí. Byť máme odborně dobrou 
zdravotní péči, pořád nevidím skutečný respekt 
k autonomii a potřebám pacienta; asi nejvíce změn 
v tomto směru by ještě bylo třeba udělat v porodnic-
tví a psychiatrii.

Kde vidíte své působení v roce 2031?

Tím se mne ptáte, co chci dělat, až skončím na ESLP? 
Jsem dočasně uvolněnou soudkyní Nejvyššího správ-
ního soudu. Vždycky jsem říkala, že v jednotlivých 
rozhodovacích tělesech Nejvyššího správního soudu 
jsem zažila nejzajímavější debaty o právu v češtině. 
Takže vrátit se tam zpět mne docela láká. Navíc zů-
stávám ve spojení s českým akademickým světem 
a v omezeném rozsahu dál vyučuji, píšu i spoluroz-
hoduji v akademických institucích – i tady mám tedy 
v čem pokračovat. 

Nevylučuji ale, že ve třiašedesáti ještě budu hledat 
nějakou novou pracovní výzvu. O svých kariérních 
krocích jsem vždy uvažovala z toho pohledu, pro ja-
kou práci jsem právě nejlépe připravena svými před-
chozími pracovními zkušenostmi. 
Mám za to, že by to byla pozice ombudsmanky, pro 
niž by se daly dobře využít různorodé zkušenosti ně-
koho, kdo byl dlouho advokátem, působil v LRV, pak 
soudil na Nejvyšším správním soudě, Ústavním soudě 
a ESLP a snad aspoň trochu ovlivnil právnický dorost 
a celý život se věnoval oboru ochrany základních práv.

Připravila: Mgr. Zuzana Ursová
Krajský soud Hradec Králové

Křest knihy vydané Kanceláří veřejného ochránce práv k otázkám diskriminace  
se zaměstnankyní KVOP Janou Kvasnicovou a soudcem Jiřím Šopkem


