
I.
PRÁVO NA SPRAVEDLIVÉ ¤ÍZENÍ

Základní procesní záruky práva na spravedlivé fiízení jsou nepominutelnou souãástí
pojmu právního státu. Jinak fieãeno, je-li do práv jednotlivcÛ (totiÏ fyzick˘ch i právnic-
k˘ch osob) nacházejících se ãi majících své sídlo na území daného státu jin˘mi subjekty
zasahováno, má stát povinnost zajistit, aby tito jednotlivci mûli moÏnost domáhat se
ochrany sv˘ch práv pfied kompetentním státním orgánem. PfiestoÏe je nûkdy mylnû dovo-
zováno, Ïe pojem spravedlivé fiízení se dot˘ká pouze fiízení pfied soudem, ve skuteãnosti
dopadá i na fiízení pfied dal‰ími orgány vefiejné moci, jako jsou napfi. správní orgány.

Samotné právo na spravedlivé fiízení (jinak téÏ spravedliv˘ proces) je nespornû jed-
ním z nejdÛleÏitûj‰ích práv uveden˘ch v Evropské úmluvû o lidsk˘ch právech (dále jen
„Úmluva“). Jeho obsahem je ‰irok˘ katalog dílãích procesních práv. Právo na spravedli-
v˘ proces je upraveno v ãlánku 6 Úmluvy, kter˘ pokr˘vá jak fiízení obãanskoprávní
a trestní, tak i fiízení správní. Dal‰í procesní práva t˘kající se v˘hradnû trestního fiízení lze
pak nalézt v ustanovení ãlánku 7 Úmluvy, ãláncích 2 a 4 Protokolu ã. 7. âlánek 6 Úmlu-
vy pfiipomíná sv˘m obsahem Hlavu pátou Listiny základních práv a svobod, jeÏ zaruãuje
právo na soudní a jinou ochranu. Podstatou práva na spravedlivé fiízení není právo na 
úspûch v fiízení, tedy na pfiízniv˘ v˘sledek, n˘brÏ zachování zásad fiízení, jeÏ jsou zakot-
veny ve shora zmínûn˘ch ustanoveních Úmluvy. Poru‰ení práva na spravedlivé fiízení je
vÛbec nejãastûji namítáno ve stíÏnostech pfiedkládan˘ch Soudu, a to i tûch podávan˘ch
proti âeské republice.

âlánek 6 stanoví:

„1. KaÏd˘ má právo na to, aby jeho záleÏitost byla spravedlivû, vefiejnû a v pfiimûfiené
lhÛtû projednána nezávisl˘m a nestrann˘m soudem zfiízen˘m zákonem, kter˘ rozhodne 
o jeho obãansk˘ch právech nebo závazcích nebo o oprávnûnosti jakéhokoli trestního obvi-
nûní proti nûmu. Rozsudek musí b˘t vyhlá‰en vefiejnû, av‰ak tisk a vefiejnost mohou b˘t vy-
louãeny buì po dobu celého nebo ãásti procesu v zájmu mravnosti, vefiejného pofiádku nebo
národní bezpeãnosti v demokratické spoleãnosti, nebo kdyÏ to vyÏadují zájmy nezletil˘ch
nebo ochrana soukromého Ïivota úãastníkÛ, anebo v rozsahu povaÏovaném soudem za zce-
la nezbytn ,̆ pokud by, vzhledem ke zvlá‰tním okolnostem, vefiejnost fiízení mohla b˘t na
újmu zájmÛm spravedlnosti.

2. KaÏd ,̆ kdo je obvinûn z trestného ãinu, se povaÏuje za nevinného, dokud jeho vina
nebyla prokázána zákonn˘m zpÛsobem.

3. KaÏd ,̆ kdo je obvinûn z trestného ãinu, má tato minimální práva:
a) b˘t neprodlenû a v jazyce, jemuÏ rozumí, podrobnû seznámen s povahou a dÛvodem

obvinûní proti nûmu;
b) mít pfiimûfien˘ ãas a moÏnosti k pfiípravû své obhajoby;
c) obhajovat se osobnû nebo za pomoci obhájce podle vlastního v˘bûru nebo, pokud

nemá prostfiedky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatnû, jestliÏe to zájmy
spravedlnosti vyÏadují;

d) vysl˘chat nebo dát vysl˘chat svûdky proti sobû a dosáhnout pfiedvolání a v˘slech
svûdkÛ ve svÛj prospûch za stejn˘ch podmínek jako svûdkÛ proti sobû;

e) mít bezplatnou pomoc tlumoãníka, jestliÏe nerozumí jazyku pouÏívanému pfied sou-
dem nebo tímto jazykem nemluví.
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1. Obãanská práva a závazky

Oblast obãansk˘ch práv a závazkÛ je první ze dvou oblastí, kterou procesní záruky
ãlánku 6 odst. 1 Úmluvy pokr˘vají.

Pojem „obãansk˘ch práv a závazkÛ“ uveden˘ v prvním odstavci ustanovení ãlánku 6
Úmluvy má autonomní povahu. NemÛÏe b˘t interpretován pouh˘m odkazem na vnitro-
státní právo zainteresovaného státu. âlánek 6 odst. 1 se aplikuje nezávisle na vefiejno-
právním nebo soukromoprávním postavení stran ve sporu, jakoÏ i na povaze zákona upra-
vujícího „spor“, o kter˘ v dané vûci jde. Postaãuje, aby byl v˘sledek fiízení rozhodující
pro práva a závazky soukromého charakteru.2)

Pfiedmûtem „sporÛ“ uveden˘ch v ãlánku 6 odst. 1 mÛÏe b˘t buì sama existence „ob-
ãanského práva“, ale téÏ jeho rozsah a podmínky v˘konu. Toto ustanovení se uplatÀuje
rovnûÏ tehdy, jestliÏe je pfiedmûtem Ïaloby právo „majetkové povahy“ a kdyÏ se Ïaloba
opírá o tvrzené poru‰ení práv, jeÏ jsou také majetková, a to nehledû na pÛvod sporu.3)

Judikatura Soudu se v posledních letech v tomto ohledu vyvíjela pomûrnû bohatû.

DaÀová fiízení

Soud vylouãil z pouÏití ãlánku 6 Úmluvy daÀové spory.4) V˘jimku tvofií daÀová fiíze-
ní, kdy je ukládána pokuta mající trestnûprávní charakter.5) V takovém pfiípadû Soud
zkoumá, zda procesní záruky byly zaji‰tûny v prÛbûhu celého fiízení. Napfiíklad ve vûci
Georgiou v. Spojené království6) byli stûÏovatelé odsouzeni za fal‰ování obchodních do-
kumentÛ a k zaplacení danû z pfiidané hodnoty. Vedle toho jim byla uloÏena pokuta. Po-
dle názoru Soudu bylo nemoÏné s ohledem na rozliãné otázky, kter˘mi se vnitrostátní
soud zab˘val, rozli‰it procesní aspekty, které by daly fiízení trestnûprávní charakter,
a aspekty protichÛdné. Vzal proto v úvahu fiízení jako celek a do‰el k závûru, Ïe má spí-
‰e trestnûprávní povahu, pfiestoÏe tento pohled nutnû zahrnoval do urãité míry aspekty
ãistû fiskální.

Podobnû ve svém rozsudku A. P., M. P. a T. P. v. ·v˘carsko7) Soud uvedl, Ïe fiízení, 
které vyústí v pokutu za daÀov˘ podvod, v zásadû vyÏaduje posouzení z hlediska ãlán-
ku 6 Úmluvy.

Disciplinární a pracovnûprávní spory státních zamûstnancÛ

Obãanskoprávní povahu ve smyslu ãlánku 6 Úmluvy nemají fiízení o neplatnosti
ukonãení pracovního pomûru státního zamûstnance.8) V rozsudku Pellegrin v. Francie za-
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2) X. v. Francie, rozsudek z 31. bfiezna 1992, Série A ã. 234-C.
3) Procola v. Lucembursko, rozsudek z 28. záfií 1995, Série A ã. 326; viz téÏ str. 96.
4) Ferrazzini v. Itálie, rozsudek z 12. ãervence 2001, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2001–VII; viz téÏ str. 97.
5) Janosevic v. ·védsko, rozsudek z 23. ãervence 2002, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2002-VII.
6) StíÏnost ã. 4042/98, rozhodnutí ze 6. kvûtna 2000, nepublikováno.
7) Rozsudek z 29. srpna 1997, Sbírka rozsudkÛ a rozhodnutí 1997-V.
8) Pellegrin v. Francie, rozsudek z 8. prosince 1999, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 1999-VIII; viz téÏ str. 95.



kotvil Soud funkcionální hledisko pro urãení, zda je státní zamûstnanec spojen s v˘ko-
nem státní moci tak tûsnû, Ïe v fiízení proti jeho zamûstnavateli nelze ustanovení ãlánku 6
aplikovat, anebo naopak se v rámci sv˘ch pracovních úkolÛ a ãinností s v˘konem státní
moci nesetká, a proto lze ãlánek 6 na dotãené fiízení vztáhnout.

Bez vût‰ího váhání lze jistû pfiisvûdãit, Ïe ãlánek 6 Úmluvy lze aplikovat na spory
státního zamûstnance, kter˘ pracuje ve vûdecké oblasti v˘zkumu kriminality,9) na fiízení
niÏ‰ího úfiedníka oblastní sociální pomoci,10) na fiízení sociální pracovnice pracující v ob-
lastním sociálním odboru,11) ãi soudního úfiedníka povûfieného redigováním, opisy a do-
ruãováním procesních aktÛ.12) Stejnû tak lze pfiisvûdãit názoru Soudu, Ïe záruky ãlánku 6
se nevztahují na fiízení, jehoÏ protagonisty jsou vojáci,13) ãlenové diplomatického sboru14)

nebo osoby vykonávající politick˘ mandát.15) Lze v‰ak jen ztûÏí pochopit, proã bylo da-
né ustanovení aplikováno na spor ãlena oddûlení hospodáfiského rozvoje ministerstva
hospodáfiství a financí, kter˘ se zab˘val marketingem vín, piva a dal‰ích alkoholick˘ch
nápojÛ,16) na rozdíl od pana Pellegrina, kter˘ byl civilním zamûstnancem povûfien˘m spo-
luprací s jin˘mi zemûmi na ministerstvu zahraniãních vûcí a jemuÏ byly záruky ãlánku 6
odst. 1 Úmluvy Soudem upfieny.

¤ízení o pfiedbûÏn˘ch otázkách

âlánek 6 se dále nevztahuje na fiízení o pfiedbûÏn˘ch otázkách a na fiízení, v nûmÏ
soud rozhoduje o nafiízení pfiedbûÏného opatfiení,17) pokud jím v‰ak nemají b˘t omezena
dispoziãní práva úãastníka fiízení s jeho majetkem, jako tomu bylo napfi. ve vûci Markass
Car Hire Ltd v. Kypr.18) âlánek 6 odst. 1 se neaplikuje ani v pfiípadû fiízení o zru‰ení a roz-
pu‰tûní politické strany.19) Naopak fiízení na ochranu osobnosti je fiízením obãanskopráv-
ní povahy ve smyslu ãlánku 6,20) stejnû jako fiízení arbitráÏní, v nûmÏ je rozhodováno
o men‰inovém podílu akcionáfiÛ obchodní spoleãnosti,21) a fiízení o uvalení nucené sprá-
vy,22) fiízení o pfievodu notáfiské kanceláfie,23) fiízení o zmûnû jména,24) fiízení, v nûmÏ jsou
projednávány otázky hospodafiení starosty mûsta25) ãi povolení pfiedání správních doku-
mentÛ t˘kajících se osobních dat,26) nebo fiízení o omezování práv zadrÏeného.27) Koneã-
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9) Castanheira Barros v. Portugalsko, rozsudek z 26. fiíjna 2000, nepublikován.
10) Lambourdière v. Francie, rozsudek z 2. srpna 2000, nepublikován.
11) S. M. v. Francie, rozsudek z 18. ãervence 2000, nepublikován.
12) StíÏnost ã. 47977/99, rozhodnutí ze 17. fiíjna 2000, nepublikováno.
13) StíÏnost ã. 35829/97, rozhodnutí z 5. bfiezna 2002, nepublikováno.
14) StíÏnost ã. 42646/98 a dal‰í, rozhodnutí ze 7. bfiezna 2002, nepublikováno.
15) StíÏnost ã. 31766/96, rozhodnutí ze 7. záfií 2000, nepublikováno.
16) Frydlender v. Francie, rozsudek z 27. ãervna 2000, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2000-VII.
17) StíÏnost ã. 39754/98, rozhodnutí z 13. ledna 2000, nepublikováno; viz téÏ str. 97.
18) StíÏnost ã. 51591/99, rozhodnutí z 23. fiíjna 2001, nepublikováno.
19) StíÏnosti ã. 41340/98, 41342-44/98, rozhodnutí z 3. fiíjna 2000, nepublikováno.
20) Golder v. Spojené království, rozsudek z 21. února 1975, Série A ã. 75.
21) StíÏnost ã. 48553/99, rozhodnutí 27. záfií 2001, nepublikováno.
22) Kreditní a prÛmyslová banka v. âeská republika, rozsudek z 21. fiíjna 2003, Sborník 2003-XI.
23) StíÏnost ã. 41358/98, rozhodnutí z 23. fiíjna 2001, Sborník 2001-XI.
24) Mustafa v. Francie, rozsudek ze 17. ãervna 2003, nepublikován.
25) StíÏnost ã. 53929/00, rozhodnutí ze 7. fiíjna 2003, Sborník 2003-XI.
26) StíÏnost ã. 46809/99, rozhodnutí z 18. listopadu 2003, nepublikováno.
27) Ganci v. Itálie, rozsudek z 30. fiíjna 2003, Sborník 2003-XI.



Pfiípravné trestní fiízení

Je-li úãelem ãlánku 6 Úmluvy zajistit jednotlivci spravedlivé fiízení, ve kterém se
rozhoduje o jeho trestním obvinûní, je tfieba jej aplikovat i na fázi fiízení do podání ob-
Ïaloby. Tuto zásadu Soud poprvé stanovil ve vûci Imbrioscia v. ·v˘carsko73) a pozdûji
v rozsudcích ke stíÏnostem Dikme v. Turecko,74) Magee v. Spojené království,75) Averill
v. Spojené království76) a Brennan v. Spojené království,77) a to v souvislosti s právem
obvinûného na právní zastoupení bûhem vy‰etfiování trestného ãinu, kter˘ mu byl dáván
k tíÏi.

Obecnû lze fiíci, Ïe ãlánek 6 Úmluvy se aplikuje na souhrn fiízení, která konãí ulo-
Ïením trestní sankce ve smyslu tohoto ustanovení. Vztahuje se tak i na fiízení o oprav-
n˘ch prostfiedcích proti trestnímu odsouzení a fiízení, v jehoÏ rámci je vymûfiován trest,
dochází-li k tomu oddûlenû od rozhodnutí o vinû.78) Na rozdíl od obãanskoprávního fií-
zení lze ãlánek 6 Úmluvy aplikovat i na rozhodnutí trestních soudÛ o ãistû procesních
otázkách.

3. Právo na pfiístup k soudu

Ustanovení ãlánku 6 odst. 1 Úmluvy zaruãuje právo na pfiístup k soudu, kter˘ rozho-
duje o obãansk˘ch právech a závazcích nebo o trestním obvinûní. Ve vûci Golder v. Spo-
jené království79) Soud uvedl, Ïe procesní záruky obsaÏené v ãlánku 6, t˘kající se spra-
vedlivosti, vefiejnosti a rychlosti fiízení, by nemûly Ïádn˘ smysl, kdyby nebyl chránûn
pfiístup k soudÛm, jenÏ je pfiedbûÏnou podmínkou pro vyuÏití tûchto záruk. S odkazem na
principy v˘sadního postavení práva a zákazu svévolné moci, které stojí v pozadí ve vût‰i-
nû ustanovení Úmluvy, dospûl k závûru, Ïe pfiístup k soudÛm je inherentním prvkem
záruk zakotven˘ch v ãlánku 6.80)

Jeho ochrany se také mÛÏe dovolat „kaÏd ,̆ kdo pokládá urãit˘ zásah do v˘konu nû-
kterého ze sv˘ch práv obãanského charakteru za nezákonn˘ a stûÏuje si, Ïe nemûl moÏ-
nost obrátit se na soud splÀující poÏadavky ãlánku 6 odst. 1 Úmluvy“.81) Pokud je o zá-
konnosti takového zásahu veden skuteãn˘ a závaÏn˘ spor, aÈ uÏ o samotnou existenci
pfiíslu‰ného práva, nebo jeho rozsahu, dotyãn˘ má podle ãlánku 6 odst. 1 nárok na to,
„aby soud rozhodl tuto otázku vnitrostátního práva“.82)
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73) Rozsudek z 24. listopadu 1993, Série A ã. 275.
74) Rozsudek z 11. ãervence 2000, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2000-VIII.
75) Rozsudek ze 6. ãervna 2000, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2000-VI; viz téÏ str. 100.
76) Rozsudek ze 6. ãervna 2000, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2000-VI.
77) Rozsudek z 16. listopadu 2001, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 2001-X.
78) V. v. Spojené království, rozsudek z 16. prosince 1999, Sborník rozsudkÛ a rozhodnutí 1999-IX.
79) Rozsudek z 21. února 1975, Série A ã. 18.
80) Viz téÏ pfiíloha str. 121.
81) Le Compte, Van Leuven a De Meyere v. Belgie, rozsudek z 23. ãervna 1981, Série A ã. 43; viz téÏ 

str. 104.
82) Sporrong a Lönnroth v. ·védsko, rozsudek z 23. záfií 1982, Série A ã. 52; Tre Traktörer AB v. ·védsko,

rozsudek ze 7. ãervence 1989, Série A ã. 159; viz téÏ str. 94.


