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Dlouho očekávaný start zvukového záznamu  
s dopadem na opatrovnickou agendu
JUDr. Hana Beranová

Elektronizace české justice se v různých časových intervalech a periodách za-
pouští do činnosti jednotlivých soudů, kdy se například v řízení občanskoprávním 
sporném zcela zelektronizovala agenda elektronických platebních rozkazů, což vý-
znamně odbřemenilo soudce v klasické civilní agendě od vyřizování jednoduchých 
kauz, a civilní soudci se tak mohou naplno věnovat případům, které nelze vyřídit 
tzv. od stolu. 

Také v exekuční agendě je míra elektronizace završena, řízení se stává více efektiv-
ním, elektronická komunikace mezi soudem a soudním exekutorem je rychlá, dohleda-
telná a bezproblémová, díky elektronickým datům je pak tato agenda velmi přehledná, 
statisticky uchopitelná, lze tudíž v exekuční agendě velmi dobře vypozorovat žádoucí 
i nežádoucí trendy a vývoj, což napomáhá i samotným zákonodárcům při hledání opti-
málního modelu právní úpravy v této oblasti. Trestní soudci jsou již dlouhá léta navyklí 
na pořizování zvukových záznamů z hlavních líčení a zasedání, navíc mají k dispozici 
kvalifikované protokolující úřednice, které jednoznačně přispívají ke zvýšení rychlosti 
projednávání věcí, a trestním soudcům tento systém umožňuje, aby se zcela koncentro-
vali na vlastní důkazní situaci, na vedení potřebných výslechů a na zralou úvahu v rámci 
rozhodování o vině a trestu. 

Dalším krokem v elektronizaci justice je tak logicky i zajištění technické možnosti 
zvukového záznamu v řízení občanskoprávním sporném a nesporném. Nutno říci, že ten-
to centrálně řízený proces nabral poměrně výrazného zpoždění, když uvážíme, že občan-
ský soudní řád ve svém ustanovení § 40 s pořizováním zvukového záznamu počítal již 
od července 2009. Dobu dvanácti let tak soudní praxe musela překlenout vysvětlováním, 
proč nelze zvukový záznam v netrestních jednacích síních využívat, byť výdobytky mo-
derních technologií ve společnosti jako celku už nabízely řadu možností, jak tuto proble-
matiku elegantně a finančně příliš nezatěžujícím způsobem řešit. 

Na druhou stranu je ale nutno přisvědčit argumentu, že pro takto rozsáhlý projekt je 
výhodnější, pokud je technické vybavení jednotné ve všech soudech, a tudíž pak z toho 
vyplývá delší časová náročnost i předvídatelná nutnost postupného zavádění tohoto sys-
tému na konkrétní jednotlivé soudy. Tak se nyní dostal na řadu i Okresní soud v Bruntále,  
když od května tohoto roku bylo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti dodáno, 
zprovozněno a odzkoušeno technické vybavení do všech jednacích síní, aby průběh  
všech soudních jednání, jiných soudních roků, dožádání, informativních výslechů a dal-
ších úkonů soudu s účastníky řízení byl zvukově zaznamenáván zákonem stanoveným 
způsobem. 

Jednací síně se poněkud proměnily, první dojem je, že se jedná o jakési nahrávací stu-
dio, neboť je zde nainstalováno minimálně sedm mikrofonů a další podpůrná technická 
zařízení.  Je taktéž správně pamatováno na zdravotně postižené účastníky a další předvo-
lané osoby, kdy jeden mikrofon lze volně předat do rukou člověku, který je například na 
invalidním vozíku. Je rovněž zabudován vyvolávací systém z jednací síně, kdy soudce 
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může předvolané osoby do jednací síně zavolat, aniž by zapisovatelka musela otevírat 
a zavírat dveře do jednací síně a předvolané speciálně do jednací síně zvát. Za zády 
soudce je umístěn displej, na kterém je v případě provozu zvukového záznamu uvedeno, 
že věc je nahrávána. U zapisovatelky je umístěn ovládací panel, jenž je lehce přemístitel-
ný. Soudce si jej může ke svému zasedacímu místu přesunout a uživatelsky jednoduchý 
ovládací pult v případě zájmu obsluhovat sám. Přímo v jednací síni lze také technicky 
zajistit vypálení CD – nosiče se zvukovým záznamem o úkonu, pokud o to účastník říze-
ní požádá a soudu tento nosič předloží. Současně je duplicitně zajištěna trvalost uložení 
zvukového záznamu na technickém nosiči a úložišti dat na potřebnou dobu, maximálně 
pak do provedení skartace spisu. Po osobních zkušenostech mohu potvrdit, že zabudo-
vaná technika je velmi funkční, tichá, uživatelsky přívětivá a rozhodně průběh jednání 
nikterak nenarušuje.

Jedna věc je samozřejmě technické vybavení, dalším, neméně důležitým faktorem 
úspěšnosti tohoto projektu je však také kvalita právní úpravy dané problematiky, reálná 
možnost tuto úpravu do praxe aplikovat a prosadit, a klíčovou věcí je především lidský 
faktor, což je osoba soudce, zapisovatelky a samotných účastníků řízení a dalších před-
volaných osob. Tady již dochází k určitým disproporcím a rozdílným pohledům na tuto 
problematiku, byť v zásadě převládají velmi pozitivní ohlasy, a to jak ze strany odborné 
veřejnosti, tak ze strany laiků.

Určité rozladění bylo prezentováno především při srovnávání podmínek zvukového zázna-
mu na trestním úseku, kdy řada občanskoprávních soudců by uvítala obdobný profesní aparát 
ve formě protokolující úřednice s odborným certifikátem k přepisu záznamu či jeho stručné 
verze. Počítali s tím, že i v netrestních agendách budou klasické zapisovatelky a zapisovatelé 
proškoleni a vybaveni potřebným certifikátem k této činnosti. Ministerstvo spravedlnosti však 
v tomto směru jako předkladatel této právní úpravy mělo jiný záměr, kdy celková elektronizace 
by dle jeho úsudku měla vést zároveň i k určité personální úspoře. 

To jinými slovy znamená, že si netrestní soudce v jednací síni musí nadále vystačit 
s klasickým zapisovatelem/zapisovatelkou, případně být v jednací síni s účastníky řízení, 
jejich zástupci, opatrovníky pro řízení, důvěrníky, nezletilými dětmi, svědky, znalci nebo 
tlumočníky sám. Již z výčtu možných, v jednací síni přítomných osob snad jasně vyplývá, 
že tato posledně jmenovaná varianta není vůbec optimální. Naopak je velmi žádoucí, aby 
soudce nezůstával v jednací síni jako reprezentant soudu sám, a to nejenom pro možný 
slovní či fyzický útok ze strany příchozích, ale je vhodné mít v osobě zapisovatelky i ur-
čitou technickou podporu.

Soudce by se měl soustředit především na samotné projednání věci, na osobní kon-
takt s přítomnými, nikoliv na to, zda technicky vše probíhá, jak má. Těžko si představit 
situaci, kdy záznamové zařízení vypoví své služby a soudce pak musí i tyto záležitosti 
zcela sám vyřešit. Myslím si, že zvláštní pohled na v jednací síni osamělého soudce za zá-
znamovým pultíkem spíše evokuje představu jakéhosi dýdžeje, místo toho, aby příchozí 
vnímal přítomného soudce jako důstojného právníka v taláru, soustředěného na vyřešení 
jeho případu. Proto drtivá většina netrestních soudců preferuje přítomnost zapisovatelky 
v jednací síni a stávající praxe potvrzuje, že nositelé této profese mají v jednací síni i na-
dále své nezastupitelné místo. 

Současná platná úprava zaznamenání průběhu jednání a dalších úkonů, při nichž soud 
jedná s účastníky řízení, počítá se třemi způsoby, jak tuto činnost zachytit. Nyní již není 
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třeba rozebírat situaci, kdy soudy nebyly náležitým technickým vybavením v jednací síni 
vybaveny. I když však nyní soud tímto zařízením disponuje, může se stát, že technika 
selže, nebude v provozu, nastane mimořádná situace, kdy soud nebude moci technické 
vybavení využít. Pak je jeho povinností pořídit o úkonu pouze protokol, který musí mít 
náležitosti uvedené v ustanovení § 40 odst. 6 občanského soudního řádu. Je důležité zdů-
raznit, že protokol není doslovným přepisem průběhu jednání, případně jiného úkonu 
soudu, ale vystihuje jeho podstatné části, kdy text protokolu je diktován soudcem. Jde 
o poměrně náročnou disciplínu, soudce totiž mimo jiné formuluje to, co říkal někdo jiný. 
Kdyby jen tzv. papouškoval to, co zaznělo, minimálně by zdvojnásobil délku jednání, 
proto vždy dochází k jisté redukci projevů přítomných s tím, že soudce musí vyhmátnout, 
co daný jedinec chtěl říci, nikoliv mechanicky přebírat to, co někdy velmi nejasně a ne-
obratně od vyslýchaného člověka zaznělo. 

V případě, že účastník řízení s formulací, která byla soudcem nadiktována do proto-
kolu, nesouhlasí, má možnost žádat o nápravu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 8 občan-
ského soudního řádu. Tradiční protokol se dále pořizuje vždy tam, kde to stanoví zákon, 
což v opatrovnické agendě doléhá na uzavření dohody o úpravě výkonu rodičovské od-
povědnosti a stanovení výživného pro dobu po rozvodu manželství rodičů, dohodu o péči 
a výživě a dohodu o úpravě styku. To lze dovodit z ustanovení § 40 odst. 2 písm. a) ob-
čanského soudního řádu, ve kterém se hovoří o uzavření smíru. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních, který obecně upravuje postup soudu v nespor-
ném řízení, totiž tuto problematiku speciálně neřeší, proto je na základě analogie možné 
dohody v tomto smyslu podřadit pod pojmem smír. Další příklad pořízení protokolu, 
o kterém se přece jen zákon o zvláštních řízeních soudních zmiňuje, je uveden v ustano-
vení § 14, podle něhož je povinností soudu sepsat protokol o úkonu, kdy účastník řízení 
podává ústní formou návrh na zahájení řízení, případně na výkon soudního rozhodnutí 
ve věci samé. Z uvedeného výčtu je také patrné, že pokud soudce vede celé jednání ve 
věci samé, nemusí být protokol pořizován o celém průběhu tohoto jednání, ale jen o těch 
částech, které obligatorně určuje zákon. 

Druhý způsob zaznamenání průběhu úkonu je, že soudce souběžně s pořizováním zvu-
kového záznamu sepisuje protokol. Může tak učinit na základě svého uvážení. Příkladem 
je situace, kdy účastník není schopen srozumitelně hovořit a jen zvukový záznam by 
neměl žádnou větší hodnotu než tu, že si posluchač udělá představu o tom, jak se daný 
jedinec vyjadřuje, obsah jeho sdělení by však byl mizivý, proto je povinností soudce 
porozumět tomu, co chce vyslýchaný sdělit a toto do protokolu vlastními slovy přefor-
mulovat. Stále ale existuje poměrně velká skupina soudců, která s opatrností sobě vlastní 
chce současně pořizovat zvukový záznam a sepisovat na základě svého diktátu protokol 
ve všech případech a pro všechny úkony. Takový soudce tak zůstane ve stylu vedení 
záznamu o průběhu úkonu v původní podobě, to je fakticky beze změny, a zvukový zá-
znam vnímá především jako nástroj ke zvýšení kontroly nad jeho vlastní soudcovskou 
činností v jednací síni. Je zcela legitimní, když takové stanovisko tito soudci zastávají, 
navíc velkou oporou v tomto postoji je fakt, že se vyhnou doslovnému přepisu zvuko-
vého záznamu, který je zapotřebí provést, pokud je proti rozhodnutí ve věci samé podán 
opravný prostředek.

Třetí a dle mého mínění nejvýhodnější variantou je, že soudce o úkonu pořizuje pouze 
zvukový záznam a protokol sepisuje jen v částech stanovených zákonem, to je například 
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u již zmíněné dohody o úpravě poměrů k  nezletilému dítěti. Pro soudní praxi v opatrov-
nické agendě se touto možností otevírá obrovská příležitost, jak docílit zrychlení pro-
jednávání kauzy, jak zvýšit autentičnost a bezprostřednost, jak zajistit plynulost jednání, 
navození příznivější atmosféry v jednací síni a jak dosáhnout vytvoření většího prostoru 
pro přímou komunikaci mezi soudcem a vyslýchanými subjekty. To vše je totiž pro opa-
trovnické řízení důležité a podstatné. Promluva soudce k účastníkům řízení má mnohem 
větší účinek, pokud je směřována přímo k nim, z očí do očí, nenarušuje se rovněž dyna-
mika slovních projevů a nevázne samotný spád jednání. 

Pro účastníka řízení bylo přece před zavedením zvukového záznamu do soudní praxe 
nepříjemné, pokud něco vypovídal a soudce pak jeho projev diktoval do protokolu, kon-
tinuita projevu se tak značně narušila, navíc účastník si dával pozor, jestli soudce diktuje 
to, co skutečně mínil říci a zda případně v protokolu něco neopomněl. Totéž se pak týkalo 
soudce. Hovořil například s účastníky řízení, co je čeká v případě nedohody, kdy účast-
níci tato sdělení vnímali právě v okamžiku, kdy tak soudce činil, ale pak musel nějakým 
způsobem zaprotokolovat, co řekl, což znamenalo dvojité sdělení, samozřejmě podruhé 
zredukované tak, aby protokol byl stručný, jasný a srozumitelný. 

Někdy pak vznikla přirozená tendence formulovat tuto pasáž do protokolu dokonaleji, 
něž jak bylo v přímé řeči předtím učiněno. Bylo možné to i otočit, tedy nejprve diktovat 
do protokolu to, co soudce hodlá účastníkům sdělit. Pak to ale nebyla promluva přímo 
k účastníkům, ale úředně formulovaný diktát do protokolu, takže síla takového sdělení se 
velmi snížila pro svou formálnost a neadresnost přímo k přítomným. Pak se soudce snažil 
dovysvětlit, co svým sdělením obsaženým v protokole, včetně například uvedení poskyt-
nutého poučení v paragrafovém znění, sledoval. Tak či tak, stále se jedná o zdvojení této 
fáze, a tudíž k prodloužení jednání samotného. To vše, pokud se soudce nyní vyrovná 
s tím, že nebude o úkonu, pokud mu to zákon výslovně neukládá, sepisovat protokol 
a spolehne se jen na pořízení zvukového záznamu, odpadne. Soudci se tak nabízí výrazný 
prostor k tomu, aby mohl na účastníky řízení působit jako právník, nepsaný mediátor, 
moderátor, kvazi psycholog a kouč v jedné osobě. Všechny tyto role jsou pro opatrovnic-
kého soudce typické a nezbytné, pokud svou profesi vnímá skutečně v kontextu, že chce 
nezletilým dětem najít, zajistit a právně upravit jejich poměry tak, aby byl prosazen jejich 
nejlepší zájem. 

Jednání bez protokolace vede jednoznačně ke zbourání formálnosti řízení, k rychlej-
ším reakcím, které ústí do efektivnějšího vyřešení případu samotného. Proměna je patrná 
i na samotných účastnících řízení, jeví se mi, že svůj přednes mnohem lépe zvládají, když 
nejsou přerušováni následným, soudcem diktovaným projevem do protokolu, také lépe 
vnímají to, co sděluje další účastník a samozřejmě soudce. Do jednací síně se tak více 
vlévá lidskost, což právě u tohoto typu soudního řízení považuji za zcela zásadní. Soud-
ce se však nemůže ukolébat tím, že už nemusí formulovat do protokolu vše, co je jako 
podstatné zapotřebí zaznamenat, a musí se naopak velmi důsledně na nařízené jednání 
připravit. Měl by si také psát průběžně poznámky o tom, co je účastníky řízení sdělováno, 
tedy informace a důkazní prostředky, které je zapotřebí následně využít v rozhodnutí ve 
věci samé. Chybí vám totiž to, na co jste byli léta zvyklí, to je písemný záznam o průběhu 
úkonu. Máte ale novou možnost přehrát si pro vás významnou pasáž zvukového zázna-
mu z jednání a chybějící části si tak pohodlně obstarat. Jediným úskalím tak prakticky 
zůstává to, že v případě podání řádného nebo mimořádného opravného prostředku do 
rozhodnutí ve věci samé je povinností rozhodujícího soudu pořídit přepis záznamu nebo 
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jeho části, přičemž se v souladu s ustanovením § 40 odst. 5 občanského soudního řádu 
musí jednat o doslovný strukturovaný přepis záznamu. Tento provádí zapisovatel/zapi-
sovatelka na pokyn soudce po skončení úkonu a je neoddiskutovatelným faktem, že jde 
o časově náročnější práci, než kdyby byl hned v průběhu jednání na základě rozhodnutí 
soudce se zvukovým záznamem současně pořízen i protokol.

Ovšem je také pravdou to, že v opatrovnické agendě je počet odvolání minimální, 
řádově se jedná o jednotky procent z počtu vyřešených a skončených případů, takže k do-
slovnému přepisu záznamu tak bude docházet jen zřídka. Navíc zkušený soudce již do-
káže odhadnout, jaké účastníky má před sebou, a v případě velmi komplikovaných kauz 
a vzájemných složitých až nenávistných vztahů je strategické, pokud soudce usnesením 
při úkonu rozhodne, že vedle zvukového záznamu bude průběh jednání sepsán i do pro-
tokolu. Znovu však zdůrazňuji, že se jedná pouze o jednotky případů, a proto je rozhodně 
účelnější využívat jen samotný zvukový záznam. 

Mají předběžná opatření místo v řízeních ve věcech péče 
soudu o nezletilé?
JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D.

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a zejména pak řízení, v nichž se odráží 
konfliktní vztah mezi rodiči, jsou zcela specifickou skupinou soudních řízení. Účast-
níci těchto řízení obvykle očekávají, že soud bude hledat a nalézat právo, pravdu 
a spravedlnost, což je ve vztazích v rozpadlé rodině úkol obtížný, až zhola nemožný, 
zejména díváme-li se na věc očima dítěte – copak je spravedlivé, aby se mu rozpadla 
rodina, aby muselo žít jen s jedním rodičem a za druhým chodit na návštěvy? A hle-
dání pravdy je čirou utopií, protože zjistit pravdu o životě rodiny nemůže někdo, 
kdo s touto rodinou nežil. Pravdu znají pouze účastníci řízení a potíž je v tom, že 
každý z nich vnímal dění kolem sebe svýma očima, takže tu pravdu, kterou by podle 
jejich očekávání měl soud najít, vidí každý z nich úplně jinak. 

Soudy mají ve věcech péče soudu o nezletilé rozhodovat s maximálním urychlením, rozhod-
nutí by mělo být vydáno zpravidla do šesti měsíců od zahájení řízení (§ 471 odst. 2 ZŘS). Ale 
šest měsíců je v životě dítěte dost dlouhá doba. I pro dospělého je šest měsíců života v nejistotě 
hodně krušným obdobím. A praxe ukazuje, že těch šest měsíců je v mnoha případech stále jen 
vroucným přáním zákonodárce. Proto jsou v těchto řízeních nezřídka využívána předběžná 
opatření. Jestli je to proto, že účastníci řízení potřebují mít alespoň nějakou jistotu, jestli doufají, 
že úprava poměrů nastavená předběžným opatřením se pak snáze přeleje do trvalé úpravy při-
jaté v rozhodnutí ve věci samé, jestli si potřebují ověřit, zda se soud přiklání ve věci od počátku 
spíše na jejich stranu – těžko říct a hledat obecná východiska. Jako ve všech případech platí, že 
každou věc je potřeba posuzovat přísně individuálně, protože každý případ je jedinečný, každý 
účastník má své vlastní pohnutky, postoje, motivy a cíle. 

Ve svém příspěvku bych se ráda zamyslela nad otázkou, zda předběžná opatře-
ní mají místo v řízeních péče soudu o nezletilé, zejména tedy v řízeních o úpravě 

JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D., právnička ÚMPOD
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