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Rozhovor  
s Mgr. Danielou Zemanovou

Hezký den, Danielo. Náš rozhovor začnu zcela 
banálním, ale současně upřímným – jsem tuze 
rád, že se zase po dlouhé době vidíme. Součas-
ně mě moc těší, že moje první interview v životě 
z pozice tázajícího mohu udělat zrovna s tebou. 
Snad tě mé otázky neurazí a nenaštvou.

Milý Petře, cokoli od tebe mě určitě neurazí ani ne-
naštve. Potěšilo mě, že rozhovor se mnou povedeš 
právě ty. Díky za to, i za vše, co jsi pro mě a pro 
Unii při naší spolupráci udělal. Nebylo toho málo, 
a byl jsi mi vždy oporou v době, kdy jsem to nejvíc 
potřebovala. Pokud věnuješ teď čas a energii rozho-
voru se mnou, pokusím se být na oplátku co nejvíc 
upřímná.  
 
Přiznám se, že se mi nechce rozebírat ukrutně 
závažná témata těchto dnů. Současně si mys-
lím, že lidu právnickému je díky tvým aktivitám 
dobře znám způsob tvého uvažování i chování 
v kritických situacích, jichž jsi jako prezidentka 
SU ČR zažila dost a dost. Ale mě by, s dovole-
ním, zajímala Daniela Zemanová, když zrovna 
nesoudí nebo nepřednáší nebo nešéfuje. A jak se 
stalo, že taková jsi. Nazval bych náš rozhovor, 

zcela neoriginálně – Cesta do hlubin prezident-
činy duše. Když dovolíš.

Můžeme to zkusit.

Jaká jsi byla jako malá holčička? Ve škole ti to 
asi šlo, ale jinak?
Do takových 14 let jsem byla klasická hodná hol-
čička. Narodila jsem se mamince, když ještě studo-
vala vysokou školu, často mě hlídaly babičky. Byla 
jsem zvyklá s nimi chodit na návštěvy, tam jsem 
seděla a poslouchala. Tehdy bylo jasné, že děti se 
přizpůsobují dospělým a mně to nedělalo problémy. 
Bydleli jsme na vesnici, měli jsme tam klasickou 
partu dětí z domů v okolí, já a moje stejně stará 
kamarádka jsme tam byly nejmladší. Snažily jsme 
se klukům stačit, oni si z nás dělali většinou legra-
ci. Bylo to skvělé dětství. Potom jsem se s rodiči 
přestěhovala do Jablonce, ale do Zásady to nebylo 
daleko, trávila jsem tam prakticky všechny víkendy 
i prázdniny. Měla a mám to tam moc ráda, i když už 
tam dlouho nežiji, pořád se považuji spíš za „holku 
z vesnice“. 

Daniela Zemanová na pražském shromáždění v roce 2021 pokřtila ročenku  
sestavenou Tomášem Němečkem u příležitosti 30. výročí založení Soudcovské unie
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Co nebo kdo tě v životě nejvíc ovlivnil?
Určitě rodina. Hodně času jsem trávila s babičkou 
z maminčiny strany, bohužel už dlouho nežije, ale 
dodnes si téměř každý den vzpomenu na nějaký její 
výraz, větu, situaci s ní. Celý život jsem si hodně 
blízká s maminkou, obdivuji její přístup k lidem 
a k životu, je vstřícná, pozitivní, neuvěřitelně obě-
tavá. Má přirozený sklon brát život z té lepší strán-
ky. Má a vždy měla hodně přátel, prožívala s nimi 
jejich osudy, myslím, že mi to dalo důležitou zkuše-
nost, že každý má v životě hezká i špatná období, ta 
se střídají. Nikdo se nemá pořád jen dobře a nemusí 
se mít ani pořád jen špatně. Problémy a těžkosti nej-
sou křivda a nespravedlnost, patří k životu, stejně 
jako radost a štěstí. Zní to jako fráze, ale mně se 
to „zarylo pod kůži“, mnohokrát jsem zjistila, že se 
mi díky tomu žije líp. Po tatínkovi mám asi zájem 
o věci veřejné a potřebu se do nich zapojovat. Měla 
jsem velké štěstí i na osobnosti, které jsem potka-
la v pracovním životě, popsala bych několik stran, 
kdybych měla vyjmenovat všechny a popsat, v čem 
mě ovlivnili. Ale věřím tomu, že základní nasměro-
vání člověku dává rodina.

Jaká byla nejlepší rada, kterou ti někdo v životě 
dal?
Zpomal! (to je ta dobrá rada, ne pokyn pro vedení 
rozhovoru).  Ale když nad tou otázkou přemýšlím, 
docházím k tomu, že jsem poměrně svéhlavá a vůči 
radám a pokynům ostražitá. Uznávám ty praktické 
rady typu nechat rozehřát pánev bez oleje, než na 
ni dám cibuli, nebo používat bezpečnostní pásy i na 
zadních sedadlech auta. 

Jaké vlastnosti jsou pro tebe u druhých nejdů-
ležitější?
To záleží na tom, v jakém jsem s nimi vztahu, jestli 
v osobním, nebo pracovním životě. Univerzálně asi 
upřímnost, čest, velkorysost, zodpovědnost, tole-
rance, soucit. Nevidět jen sám sebe, přitom si sebe 
vážit. Umět přiznat chybu – to je důležitá a těžká 
věc. 

Máš nějaký vzor?
Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že nikdo 
nemá jen ty dobré stránky. Ale mnoho lidí obdivuji 
pro některé jejich schopnosti a vlastnosti. Opravdu 
mnoho, ale pokud se z rozhovoru nemá stát slohová 
práce, zkusím vyjmenovat z těch veřejně známých 

a již nežijících: Madeleine Albrightová, Olga Hav-
lová, Jan Sokol, Václav Havel, Dagmar Burešová, 
Věra Čáslavská, Otakar Motejl. V současné době 
soudím opatrovnické věci, moc si vážím lidí, kteří 
z podprůměrných platů bez jakékoliv pomoci živí 
několik dětí a snaží se to dělat co nejlépe. To jsou 
hrdinky a hrdinové. 

Jsou nějaké zásady, kterými se řídíš vždy a za 
každou cenu?
Když o tom přemýšlím, tak to mám s dodržováním 
zásad asi jako s posloucháním rad. Život je neuvě-
řitelně pestrý, raději se vyhýbám výrokům „to bych 
neudělala nikdy“ nebo „to bych udělala vždy“. Vě-
řím si, že nikdy úmyslně nezabiji člověka. 

Co tě spolehlivě potěší, když se opravdu nedaří?
Mé děti a vnučka. Chůze lesem se psem. Popoví-
dat si s kamarády. Dobrá kniha, dobrý film. Oříšky 
a víno.

Na co jsi v životě pyšná?
Na své děti. Nejvíc a v každé vteřině. 

Jaké bylo tvé nejtěžší rozhodnutí?
Ta v osobním životě se týkají vztahů a zdraví, ale 
podrobnosti si nechám, s dovolením, pro sebe. 
V tom pracovním asi rozhodnutí pracovat část 
týdne v Brně, daleko od rodiny. A také ucházet se 
o funkci prezidentky SU v druhém období. Musím 
se ale přiznat, že mám spíš opačný problém – roz-
hoduji se rychle a až následně vidím, že jsem to 
měla víc zvážit. 

Co tě neustále pohání k dalším a dalším cílům?
Je to kombinace více věcí, v různých dobách a situa- 
cích se střídají. Baví mě zjišťovat, jak věci a systé-
my fungují a zlepšovat to. Čím dál častěji si uvědo-
muji, že má generace měla obrovské štěstí – dětství 
a mládí jsme prožili v rovnostářské době, v tomto 
věku to většinu z nás nijak neomezovalo, měli jsme 
možnost si z toho vzít to dobré.
Změna režimu přišla, když nám bylo okolo 20 let, 
takže jsme si mohli užít tu euforii, otevřené hranice, 
dohnat jazykové handicapy. Mohli jsme si vybrat 
práci, naše děti se narodily ve svobodné době. Pro 
většinu z nás platilo, že kdo byl zdravý a byl ochot-
ný pracovat, žil velmi dobře. Mám pocit vděčnosti. 
Ne každá generace měla takové podmínky jako my. 
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I proto cítím potřebu dělat občas něco navíc, jsem 
přesvědčená, že tak má společnost fungovat – vy-
tvářet a posilovat solidaritu. A ideální je střídat se 
v tom – pomáhat ve chvíli, kdy můžu, pak zase od 
ostatních něco získat.

Co považuješ za úspěch?
Prožít svobodný život mezi blízkými lidmi. Být 
zdravá. Mít práci, která mě baví i uživí. 

Každý hraje v životě nějaké role. Doma, v práci, 
na veřejnosti. Jaká jsi, když nic před nikým hrát 
nemusíš?
Já si myslím, že nejtěžší je přestat hrát role sám 
před sebou. Považuji to za svůj celoživotní úkol. 
Ale už tu nějakou dobu jsem a měla jsem tu čest 
poznat mnoho svých stránek. Ne všechny mě baví, 
ale patří ke mně. Když jsem sama, většinou jsem 
líný a tichý člověk. 

Když zabrousíme více do justiční oblasti, co bys 
chtěla v justici zažít a co v žádném případě?
To je krásná otázka. Určitě by se hodilo přát si něco 
výjimečného, tedy v té části, co bych chtěla zažít. 
Z těch uskutečnitelných věcí by to byl určitě vznik 
Rady pro otázky soudnictví, která by byla obsazena 
chytrými, věcnými a zodpovědnými lidmi, kterým 
na justici záleží. A dlouhodobě bych chtěla zažívat 
stav klidné funkčnosti, kdy by se všichni soudci 
mohli soustředit jen na rozhodování, a aby ho na to 
využívali. Aby měli čas a podmínky na to, aby od-
borně rostli. Aby byli jmenovaní jen ti soudci, kteří 
unesou nezávislost. Aby soudy řídili dobří předse-
dové. A nechtěla bych zažít jakoukoliv nesvobodu, 
a už vůbec ne rezignaci na nesvobodnost poměrů.  

Co českému soudnictví schází a co přebývá?
Schází mu vize a koncepce. Není tu nikdo, kdo by ji 
mohl tvořit, prosadit a byl za ni odpovědný. Přebý-
vají mu dvě pravidla – takhle se to dělalo vždycky, 
takhle se to nedělalo nikdy. 

Myslíš si, že je nutná reforma justice v podobě 
nové justiční mapy, a pokud ano, jak by měla 
vypadat?

Při přemýšlení nad odpovědí jsem se zamotala do 
definice pojmu „nutnost“. Klasická profesní defor-
mace. Občas jsem něco označila za nutné a ostatní 
s tím nesouhlasili, tvrdili, že dokud věci přijatelně 
fungují, změny nutné nejsou. Takhle bychom se 
v justici mohli dívat v podstatě na všechno, proto-
že je to systém, který jen tak nezkolabuje. Ale ur-
čitě je důležité vnímat nedostatky a možnosti pro 
jejich odstranění nebo zlepšení. A nedostatků je 
v organizaci soudnictví mnoho. Máme různě velké 
soudy, s tím jsou spojené různé problémy. Pokud je 
chceme řešit, musíme si dát tu práci s tím, abychom 
pojmenovali, proč jsou různě velké, jaké výhody 
a nevýhody to přináší. Poctivě zvážit, zda nevýhody 
zásadně převažují. Pokud ano, jaké možnosti jiného 
uspořádání přicházejí v úvahu. A zase vyjmenovat 
všechna jejich plus a mínus, nevynechat důležité 
souvislosti. Bez téhle přípravy nemá smysl to téma 
zvedat. A já upřímně nevidím nikoho, kdo by to byl 
schopný a ochotný odpracovat, a jeho skutečnou 
motivací bylo vytvořit lepší systém pro fungování 
soudnictví. Takže má odpověď zní – bylo by vhod-
né se tím zabývat, je to důležité téma, ale bez pocti-
vé přípravy podkladů a zvážení souvislostí považuji 
za nezodpovědné něco nahodile navrhovat.   

Co pro tebe znamená Soudcovská unie?
Část mého pracovního života. Možnost měnit věci 
k lepšímu. Velké radosti, velká zklamání. Mnoho 
skvělých lidí – to hlavně.  

A na závěr se jako táta dvou holčiček nemůžu 
nezeptat – Co poradíš své vnučce do života, až jí 
bude patnáct let?
Pevně věřím, že odolám tomu dávat jí nevyžádané 
rady. Kdyby se sama ptala, tak bych jí asi popsala, 
čemu v životě věřím já. Řekla bych jí, že pro můj 
život bylo vždy dobré mít ráda lidi i sebe, hodně 
pracovat, nenechat se zastrašovat nebo ponižovat. 
S tím, že každý je jiný, žije svůj život. Když o něm 
bude poctivě přemýšlet, určitě si poradí. 

Velmi ti děkuji. Nejen za tento rozhovor. 

S Danielou Zemanovou si povídal Petr Černý




