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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRÁVA 

NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

Jana Odehnalová a Pavel Švigár

1.1 Vymezení pojmu spravedlnost

Definice pojmu spravedlnost je velmi komplikovaná, neboť tento pojem má více 
významů. O permanentní vymezení tohoto pojmu se již více než dvě tisíciletí snaží 
nejen filosofové, ale také právníci. Nicméně dodnes neexistuje všeobecně přijímaná 
definice pojmu spravedlnost, která by nebyla vystavena zpochybnění. Ve filosofickém 
pojetí je spravedlnost chápána jako etický a právní princip, přičemž jeho konkrétní 
obsah vyjadřuje zájmy a požadavky lidí. Pokud se tedy chceme pokusit definovat 
spravedlnost, budeme muset zahrnout do svých úvah pojem rovnost.

Již od dob archaických kultur se každé lidské společenství pokouší vyjádřit své 
představy o spravedlivém uspořádání vzájemných vztahů v rámci svého společenství 
a na základě společně uznávaných hodnot se snaží definovat základní principy spra-
vedlivého řádu. Tyto nejstarší typy společenství odvozovaly spravedlnost především 
od práv a povinností, které lidé museli plnit vůči svým bohům.

Období antiky je všeobecně považováno za nejvýznamnější okamžik v dějinách 
teorií spravedlnosti, kdy se poprvé objevují základní definice spravedlnosti, jejichž 
základem je vnímání spravedlnosti jako základní morální hodnoty. Viktor Knapp 
poukazuje na římskou definici práva „ars boni et aequi“, což znamená umění roz-
poznat dobré a rovné, a latinské slovo „aequitas“, které znamená zároveň rovnost 
i spravedlnost.1 Antický filosof Aristoteles se v knize páté Etiky Níkomachovy zabývá 
pojmem spravedlnost, který zkoumá srovnáním s pojmem nespravedlnost. Podle 
Aristotela nespravedlivý „jest ten, kdo nedbá zákonů“,2 naopak spravedlivým nazývá 
toho, kdo „dbá zákonů a šetří rovnosti“.3 Bezpráví je tedy podle Aristotela především 
protizákonnost a nerovnost. Naopak právo definuje jako zákonnost a rovnost, což 
znamená, že spravedlivým lze nazývat vše zákonné, co je stanoveno mocí zákono-
dárnou a prospívá lidem.

1 KNAPP, Viktor. Teorie práva. vyd. 1., 3. dot. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 86.
2 ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Přeložil a poznámkami opatřil Antonín Kříž. 4., vyd. Praha: 

Rezek, 2013, s. 112.
3 Tamtéž.
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V Aristotelově definici „Ve spravedlnosti ctnost jest ukryta všechna“4 je spravedl-
nost považována za určitou morální hodnotu, která ovšem není jedinou spravedlností. 
Autor rozlišuje mezi spravedlností všeobecnou a spravedlností zvláštní. Všeobecná 
spravedlnost je na jedné straně pojímána jako hodnota, která je součástí společenské 
morálky projevující se prostřednictvím dodržování zákonů společenství, a na straně 
druhé jako zvláštní ctnost, která je přirozenou schopností člověka a je odvozena od 
představ o dobrém životě v obci. 

Autor ve své koncepci spravedlnosti operuje s pojmem rovnost nejen v rovině 
respektování pokojného stavu jako rovnovážnosti, ale také v rovině rovnosti rozdělo-
vání. Podle toho rozeznával spravedlnost komutativní (diortotickou) a spravedlnost 
distributivní. Diortotická spravedlnost zjednodušeně spočívá v udržování rovno-
vážného stavu k jinému, a pokud dojde k bezprávnému porušení tohoto pokojného 
stavu, musí jej viník obnovit např. odškodněním toho, kdo utrpěl újmu. Základním 
principem diortotické spravedlnosti je tedy povinnost nahradit škodu vedoucí k ob-
nově původního stavu, ať už v penězích nebo v naturáliích.5 Distributivní sprave-
dlnost je uplatňována v případech rozdělování, kde je vyžadována určitá sociální 
spravedlnost –  tzn., aby se rozdělovalo podle stejného měřítka. Nespravedlnost je 
zde chápána ve smyslu diskriminace nebo privilegovaného postavení, nikoli pokud 
při rozdělování veřejných statků dostane jeden více a druhý méně podle téhož dis-
tributivního modelu.6 

Tato koncepce distributivní spravedlnosti byla použita také v základním pojetí 
spravedlnosti římského práva, kde byla vyjádřena zásadou „suum cuique tribuere“ 
(každému dát, co mu právem náleží), nebo v podobenství Nového zákona, podle 
něhož je třeba dát císařovi, co je císařovo, a co je božího, bohu.7

Nástup křesťanství znamená další významný posun v chápání spravedlnosti, přes-
tože teorie spravedlnosti do určité míry navazují na antické představy. Náboženství 
představuje dominantní způsob formulování pojmu morální spravedlnosti. Křes-
ťanské pojetí spravedlnosti v sobě nespojuje jen osobní spravedlnost, kdy si člověk 
plní své povinnosti dle Božích přikázání, ale především „Boží spravedlnost“, kterou 
ovšem nelze chápat jako povinnost Boha vůči lidem, nýbrž jako Boží věrnost svazku, 
který On se svým lidem uzavřel. Bůh je nejen pramenem spravedlnosti a práva, neboť 
Bůh je stvořitelem řádu, zákonodárcem pro celý svět, ale především jejich garantem. 
Je zde víra v Boží soud, kdy bude Ježíš aktivně soudit všechny lidské bytosti dle Boží 
spravedlnosti. Boží spravedlnost je však spojena především se soucitem a milosrden-
stvím. Záleží mu na nás a na naší budoucnosti.8 

4 Tamtéž, s. 113.
5 KNAPP, Viktor. Teorie práva. vyd. 1., 3. dot. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 87.
6 BUBÍK, Tomáš. Filosoficky o spravedlnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 33−36.
7 KNAPP, Viktor. Teorie práva. vyd. 1., 3. dot. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 87.
8 „Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho 

věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 
Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si víc zamilovali tmu než světlo, protože jejich 
skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho 
skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou 
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Významný německý křesťanský filosof 20. století Josef Pieper v návaznos-
ti na výklad díla Tomáše Akvinského „Theologická summa II“ poukazuje na to, 
že spravedlnost by měla být doprovázena soucitem a milosrdenstvím. „Spravedlnost 
bez milosrdenství je krutost a milosrdenství bez spravedlnosti vede ke společenskému 
rozkladu.“9 

Tomáš Akvinský zachovává také pojmové dělení spravedlnosti na spravedlnost 
distributivní a spravedlnost komutativní, ale na rozdíl od Aristotela distributivní spra-
vedlnost spojuje s politickou odpovědností a pro její aplikaci předpokládá zásluhový 
princip. Spravedlnost komutativní je podle Akvinského pojímána jako nárok na ná-
hradu újmy vzniklé z nedodržení smluv.10

Pojem legální (právní) spravedlnosti se začíná objevovat v 18. století, kdy dochází 
k pojmovému oddělení práva a morálky. V objektivním pojetí spravedlnosti se právo 
stává jeho vnější formou, spravedlnost pak představuje jeho vnitřní hodnotu. Objek-
tivní pojetí spravedlnosti náleží do právní teorie, naopak subjektivní pojetí spravedl-
nosti svým obsahem náleží do oblasti spravedlivého chování a myšlení jednotlivce.

Novověké právní teorie dělí spravedlnost na restitutivní, retribuční a procesní. 
Restitutivní spravedlnost řeší důsledek protiprávního jednání, škody a spravedlivé 
vyrovnání; retribuční spravedlnost pak veřejnoprávní sankci za porušení právních 
norem stanovující určité chování. Procesní spravedlnost definuje formu právního 
řízení a vymezení postavení subjektů.11

Významným představitelem osvícenství 18. století je pruský myslitel Immanuel 
Kant, jehož úvahy o spravedlnosti se vážou především k morálním zásadám. Autor 
ve svém díle „Kritika čistého rozumu“ vysvětluje pojem spravedlnost ve třech zá-
kladních rovinách. Tou první je boží spravedlnost, kde mravní jednání je zárukou věč-
né blaženosti. Druhou rovinou je dodržování veřejného práva, což autor chápe jako 
základní předpoklad zachování fungující společnosti. Poslední rovinou je vynutitel-
nost těchto stanovených zákonných norem. Pojem spravedlnost tedy Kant definuje 
jako nestranný zákonodárný proces, ve kterém je uplatňován princip rovnosti, ne-
strannosti a svobody.12

Další definici spravedlnosti podává také vlivný právní filosof 20. století Herbert 
Lionel Adolphus Hart,13 jehož představu spravedlnosti lze shrnout do následující jed-

vykonány v Bohu.“ Evangelium podle Jana, kapitola 3 a následující, Bible − ekumenický překlad, 
7. vyd., Praha, 1996, s. 93−94. Evangelium podle Jana: ekumenický překlad. Ostrava: Vydavatelství 
Křesťanských sborů, 1991, s. 93–94.

9 BUBÍK, Tomáš. Filosoficky o spravedlnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 132−134.
10 AKVINSKÝ, Tomáš, ŠPRUNK, Karel, ed. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Praha: 

Krystal, 2003. Studium (Křesťanská akademie v Římě), s. 143.
11 OSINA, Petr. Teorie práva. Praha: Leges, 2013. Student (Leges), s. 214−217.
12 KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Přeložil Jiří CHOTAŠ, přeložil Ivan CHVATÍK, přeložil 

Jaromír LOUŽIL. Praha: OIKOYMENH, 2001. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 567.
13 Herbert Lionel Adolphus Hart je považován za jednoho z nejvýznamnějších právních filosofů 20. sto-

letí. Byl profesorem filosofie a právní vědy na Oxfordské univerzitě. Jeho nejvýznamnější prací 
je Pojem práva (Concept of Law), která radikálním způsobem změnila tradiční pohled na pojem 
přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii. 
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noduché formulace: „Posuzuj podobné případy podobně a odlišné odlišně.“14 Přesto-
že je tato definice základním prvkem Hartovy představy spravedlnosti, je sama o sobě 
nedostačující, pokud nejsou stanovena pravidla, kdy mají být jednotlivé případy 
posuzovány podobně a které rozdíly jsou relevantní pro daný rozhodovací proces. 
Tato kritéria relevantních rozdílů a podobností mohou být pak měněna s ohledem na 
základní morální hledisko dané společnosti. Slova „spravedlivý“ a „nespravedlivý“ 
jsou dle autora hojně používána právníky při pozitivním hodnocení práva.

Další významné vymezení pojmu spravedlnosti podává americký filosofický 
právník a představitel liberalismu John Rawls ve svém díle Teorie spravedlnosti. 
Dle Johna Rawlse je „spravedlnost první ctností společenských institucí“15, přičemž 
základní problém spatřuje „v sociálně spravedlivém rozdělení dober“.16 Výchozím 
předpokladem uspořádání spravedlivé společnosti vidí ve stanovení souboru principů, 
na jejichž základě by bylo možné určit spravedlivá distribuční a instituční kritéria. 
Rawls vychází z hypotetické představy jakéhosi počátečního stavu, v rámci jehož jsou 
si lidé navzájem rovni, jsou absolutně svobodní a uzavírají spolu dohodu o společném 
soužití. Ve svém díle Rawls definuje dva základní principy. „První: Každá osoba 
má mít stejné právo na co nejširší systém základních svobod, které jsou slučitelné 
s obdobnými svobodami pro jiné lidi. Druhý: Sociální a ekonomické nerovnosti mají 
být upraveny tak, aby (a) se u obou dalo rozumně očekávat, že budou k prospěchu 
kohokoliv, a (b) byly spjaty s pozicemi a úřady přístupnými pro všechny.“17

Výše zmíněné principy, které lze považovat za výsledek určité racionální sho-
dy, v sobě zahrnují tři vzájemně oddělené normy, které by měly regulovat instituce 
ve spravedlivé společnosti. Těmito principy jsou maximální rovná svoboda, férová 
rovnost příležitostí a upřednostnění těch, kteří jsou na tom nejhůře. Z výše uvedeného 
vyplývá, že Rawlsova teorie nadřazuje pojem spravedlnosti nad svobodu a rovnost, 
poněvadž lidé si nejsou rovni svými schopnostmi ani majetkem, jsou ti „zvýhodnění“ 
povinni zajistit rovnou příležitost ostatním „méně zvýhodněným“. Materiální rovnost 
tedy znamená především sociální zabezpečení. Stát tedy přikazuje bohatým, zdravým 
a schopným mít zodpovědnost za stav celé společnosti a nemyslet jen na sebe.

V dějinách se vyskytují různé teorie spravedlnosti, které jsou chápány v mnoha 
významových souvislostech. Shora uvedené definice spravedlnosti jsou pouhým krát-
kým výčtem těchto teorií. Jedna z těchto definicí představuje způsob, který definuje 
spravedlnost jako formální princip vyvozující spravedlnost z pojmu rovnosti. Naproti 
tomu filozofičtí teoretikové se spravedlnost pokoušeli vymezit vytvářením různých 
principů spravedlnosti. Liberální filozofové vycházeli z předpokladu, že spravedlivé 
je to, co je stanoveno svobodnou úmluvou založenou na svobodném rozhodování 
účastníků.

14 HART, Herbert Lionel Adolphus, PŘIBÁŇ, Jiří, ed. Pojem práva. Přeložil Petr FANTYS. Praha: 
Prostor, 2004. Obzor (Prostor), s. 159−168.

15 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 17.
16 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 

s. 252.
17 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 48.
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1.2 Spravedlivý proces jako základ demokratického 

státu

Právo na spravedlivý proces je oprávněně pokládáno za základní pilíř všech de-
mokratických států. Je tomu tak především proto, že jeho základním posláním je 
zabezpečení určitého standardu procesní stránky ochrany práv jiných, ať již těch 
zcela základních ústavně zaručených, tak i dalších, nikoliv základních práv, ale přesto 
legitimních – vyplývajících ze zákonů a různých právních skutečností. Právě ochrana 
základních lidských práv a respekt k nim ze strany veřejné moci je měřítkem úrovně 
a vyspělosti demokracie ve státě a pouze takový stát, který uznává základní lidská 
práva a dokáže zabezpečit jejich realizaci prostřednictvím soudní moci, se může 
nazývat státem právním. 

Právo na spravedlivý proces je zakotveno jak na nadnárodní úrovni, tak i v ústav-
ních normách jednotlivých států. 

V ústavních normách právního řádu ČR sice není pojem „spravedlivý proces“ 
explicitně obsažen, ale za základní východisko je tradičně považován čl. 36 Listiny 
základních práv a svobod (dále jen ,,LZPS“), jenž jednak stanoví každému právo 
domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu 
a ve stanovených případech u jiného orgánu a dále zaručuje každému, kdo tvrdí, že 
byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, možnost obrátit se 
na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. 
Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících 
se základních práv a svobod podle LZPS.18 

Následující ustanovení celé hlavy páté LZPS nesoucí název „Právo na soudní 
a jinou právní ochranu“ pak pojem spravedlivý proces dále konkretizují, a souhrnně 
tak vytvářejí základní obsah tohoto pojmu. Do ústavního pořádku ČR je také nutno 
zahrnout i mezinárodní smlouvy o lidských právech,19 a proto je nezbytné poukázat 
rovněž na čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále je ,,Evrop-
ská úmluva“), který koncentruje základní principy spravedlivého řízení a nepochybně 
se stal i inspirací českým ústavodárcům.20 

Právo na spravedlivý proces je tedy tvořeno komplexem různých práv i právních 
zásad, některé z nich jsou obecného charakteru a lze je použít téměř v každém pro-
cesu – např. právo na nestranné rozhodnutí, rovnost účastníků řízení, právo na právní 
18 K pojmu spravedlivý proces dle čl. 36 LZPS blíže srov.  KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě 

a Listině, 2. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2009, s. 1288−1339.
19 Srov. nález ÚS č. 403/2002 Sb.
20 Čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně 

a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne 
o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti 
němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po 
dobu celého, nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti 
v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého 
života účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke 
zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.“
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pomoc a další, jiné jsou ze své podstaty aplikovatelné jen v některých řízeních, např. 
jen tehdy, rozhoduje-li soudní či správní orgán o vině a trestu (ať již za přestupky, či 
trestné činy), zde např. presumpce neviny či právo na obhajobu. Judikatura Ústavní-
ho soudu i Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ,,ESLP“) nevykládá pojem 
spravedlivý proces pouze s ohledem na přímé znění ústavních textů – tedy že by 
obsahem tohoto pojmu byla jen ta práva, která jsou výslovně uvedena v hlavě páté 
LZPS či v čl. 6 Evropské úmluvy, ale naopak extenzivně interpretačně dotváří obsah 
spravedlivého procesu tím, že pod tento pojem zahrnuje i další práva pro účastníky 
řízení a zároveň povinnosti pro rozhodující orgány –  např. právo na náležité odůvod-
nění rozhodnutí či povinnost vypořádat se se všemi navrženými důkazy.21

Právo na spravedlivý proces je pojem, který nabývá na významu vždy při do-
máhání se hmotného práva před soudy nebo i správními orgány v rámci procesních 
postupů. Právo na spravedlivý proces je tedy nedílnou součástí nejen práva trestního 
nebo občanského, ale také i dalších právních oborů, které mají spojitost s řízením ať 
již před soudy, nebo v určité míře i před správními orgány. 

1.3 Vymezení pojmu právo na spravedlivý proces

Jestliže jsme poukázali na složitost definování pojmu spravedlnost, je více než 
pravděpodobné, že v následujících formulacích zjistíme, že s definováním práva na 
spravedlivý proces je to obdobně složité. Právo na spravedlivý proces je jedním ze zá-
kladních stavebních pilířů spravedlivé společnosti, a lze tedy konstatovat, že bez spra-
vedlivého procesu hrozí možnost odsouzení nevinných osob orgány veřejné moci. 
Právo na spravedlivý proces je považováno za nedílnou součást práva procesního. 
Proces pak lze definovat jako soubor pravidel, kterými je řízení usměrňováno nejen 
před soudy, ale před všemi orgány veřejné moci.

Základním právem každé fyzické a právnické osoby je spravedlivý soudní pro-
ces, který je garantem ochrany práva v právním státě. Nespornou povinností státu 
je proto zajištění takové soudní ochrany jednotlivce, která naplní tyto požadavky 
spravedlivého soudního procesu, což znamená, že procesní postupy nezávislého 
orgánu veřejné moci při ochraně práv fyzické a právnické osoby v průběhu řízení 
musí splňovat nejen ústavní, ale také všechna zákonná kritéria. Nezávislé soud-
nictví je přitom považováno za zcela specifickou činnost státu, jehož základním 
úkolem je garantovat spravedlnost. Denegatio iustitiae (odepření spravedlnosti) 
je zcela nepřípustným jevem a porušením základní povinnosti, jež byla státu 
svěřena, tj. výkon soudnictví.22 

Pojem práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy 
formuloval ESLP v rámci řešení stížnosti Golder v. The United Kingdom, když 

21 Podrobněji k interpretační extenzi spravedlivého procesu srov.  KLÍMA, Karel a kol. Komentář 
k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2009, s. 1291−1293.

22 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998, s. 314.
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konstatoval, že přístup k soudu je základním aspektem práva na spravedlivý 
proces.23 Ve svém rozsudku Brandstetter v. Austria ESLP právo na spravedlivý 
proces vymezil jako „právo jednotlivce předložit svoji věc nezávislému soudu za 
podmínek, které zásadním způsobem neznevýhodňují jednu procesní stranu vůči 
druhé.“ 24

Další významné vymezení pojmu práva na spravedlivý podává B. Repík, který 
konstatoval, že jedním z aspektů práva na spravedlivý proces je především zásada 
rovnosti zbraní mezi obžalobou a obhajobou spolu s principem kontradiktorního 
řízení, které lze charakterizovat jako základní prvek práva na spravedlivé projed-
nání věci před soudem. Princip rovnosti zbraní, který doplňuje právo na spraved-
livé projednání věci bez jakékoli diskriminace, dává všem stranám trestního řízení 
možnost efektivně prosazovat své oprávněné zájmy v průběhu trestního řízení. 
Princip kontradiktorního řízení pak implikuje možnost oběma procesním stranám 
seznámit se se všemi důkazy a okolnostmi případu předloženými protistranou 
a přiměřeně na ně reagovat.25 

Obdobně se s tímto pojmem vypořádal Ústavní soud ČR, který poznamenal 
že: „Právo na spravedlivý proces v sobě zahrnuje především princip „rovnosti zbra-
ní“ účastníků řízení, tedy princip umožňující každé straně v procesu hájit své zájmy 
s tím, že žádná s nich nesmí mít podstatnou výhodu vůči protistraně, a princip kontra-
diktorního řízení, tedy právo účastníků znát názory a důkazy protistrany a zpochyb-
ňovat je. Právo na spravedlivý proces znamená zajištění práva na spravedlivé soudní 
řízení, v němž se uplatňují všechny zásady správného rozhodování podle zákona 
v souladu s ústavními principy.“26

Po přezkoumání výše uvedených definic lze obecně právo na spravedlivý proces 
vymezit takto: „Právo na spravedlivý proces tvoří základ práva každého jednotlivce 
na projednání jeho věci v řízení, které splní všechna ústavní i zákonná kritéria spra-
vedlnosti a v jehož průběhu budou tato kritéria i beze zbytku dodržována a jehož 
výsledkem bude spravedlivé rozhodnut.“27

1.4 Prameny práva na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces je obsahově zakotveno v různých dokumentech růz-
ného charakteru i závaznosti, ve vícero úrovních právní úpravy i s různým rozsahem 
a odlišnou vymahatelností stanovených dílčích práv. 

23 Rozsudek ESLP ze dne 21. 2. 1975, stížnost č. 4451/70.
24 Rozsudek ESLP ze dne 28. 8. 1991, stížnost č. 11170/84; 12876/87; 13468/87 Case of Brandstetter 

v. Austria. 
25 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty, s. 144−152. 
26 Rozhodnutí ÚS ČR sp. zn. II ÚS 2040/08 ze dne 28. 11. 2008.
27 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2010, s. 42.
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1.4.1 Mezinárodní prameny práva na spravedlivý proces

Mezi první univerzální mezinárodně právní dokumenty věnující se výluč-
ně základním právům a svobodám člověka a ovlivňující soudní řízení ve smyslu 
práva na spravedlivý proces patří především Všeobecná deklarace lidských práv 
(dále jen ,,Deklarace“). Formální charakter ustanovení Deklarace týkající se lidských 
práv byl rozpracován do dalších dokumentů zabývajících se lidskými právy a svo-
bodami (především v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, dále 
jen ,,Pakt“). 

Deklarace byla přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948 jako reak-
ce mezinárodního společenství na krutosti a zločiny spáchané v průběhu 2. světové 
války. Komise pro lidská práva OSN v čele s Eleanor Rooseveltovou byla při zpra-
cování Deklarace inspirována nejen Deklarací mezinárodních práv člověka z roku 
1929, která byla vypracována mezinárodní diplomatickou akademií, ale především 
Prohlášením o základních lidských právech z roku 1944 vypracovaným výborem 
Amerického institutu práva.28

Přestože má Deklarace pouze doporučující charakter, a není tedy právně závaz-
ná, je její důležitost v oblasti lidských práv nesporná, poněvadž je často používána 
jako základ při vytváření ústav a ústavních zákonů v mnoha demokratických zemích. 
Později byl její obsah použit i při vytváření mezinárodních smluv o lidských prá-
vech a základních svobodách. Přijetím Deklarace a jejím použitím v mezinárodních 
smlouvách došlo poprvé v historii na zaměření práv člověka jako možného subjektu 
mezinárodního práva. V souvislosti s tím vznikalo mnoho nových principů a norem, 
které se později ukázaly jako základ moderního systému mezinárodního práva. 29

Deklarace je tvořena Preambulí a 30 články. Ve Všeobecné deklaraci lze nalézt 
přibližně osmdesát práv, na něž má každý člověk nárok „bez jakéhokoli rozlišování 
zejména podle rasy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 
národnostního nebo sociálního původu, majetku, věku nebo jiného postavení.“30

Právo na spravedlivý proces je definováno ve skupině práv spadající do kategorie 
svobody. Čl. 8 Deklarace formuluje právo na „účinnou soudní ochranu vnitrostát-
ními soudy proti činům porušujícím základní práva, která jsou přiznána ústavou 
nebo zákonem.“31 Čl. 9 zakazuje svévolné zatčení či zadržení, popřípadě vyhoštění 
do vyhnanství. Čl. 10 stanovuje právo být „řádně a veřejně vyslechnut nezávislým 
a nestranným soudem,“32 v čl. 11 odst. 1 Deklarace stanovuje princip presumpce ne-
viny „dokud není zákonným postupem prokázána vina ve veřejném řízení“ a v odst. 2 
téhož článku zákaz retroaktivity. 

28 KREJČÍ, Oskar. Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011, s. 24−28.
29 LUKÁŠEK, Libor. Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 351.
30 KREJČÍ, Oskar. Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011, s. 27.
31 LUKÁŠEK, Libor. Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 354.
32 Tamtéž.
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Další mezinárodní úmluvou univerzálního charakteru je Pakt. Na rozdíl od De-
klarace, která má pouze doporučující povahu, je Pakt součástí právního řádu České 
republiky jako mezinárodní smlouva přijatá na základě splnění podmínek stanove-
ných v čl. 10 Ústavy ČR.33 

Pakt disponuje vlastním systémem kontroly a speciálním kontrolním orgánem, 
kterým je Výbor pro lidská práva se sídlem v Ženevě. Jedná se o orgán, který je pří-
slušný pro dohled nad dodržováním závazků vyplývajících z tohoto Paktu. K Paktu 
byly přijaty dva opční protokoly. První opční protokol zavazuje smluvní státy k uzná-
ní práva Výboru přijímat a hodnotit stížnosti jednotlivců, kteří tvrdí, že byla porušena 
jejich lidská práva. Druhý opční protokol pak zakazuje trest smrti všem smluvním 
státům tohoto protokolu.34 

Přestože Pakt výslovně nepoužívá název „právo na spravedlivý proces“, upravuje 
soubor procesních pravidel, „která má každý (everyone), jestliže veřejná moc rozho-
duje o jeho právech nebo povinnostech anebo o jakémkoli trestním obvinění vznese-
ném proti němu.“35 Právo na spravedlivý proces je formulováno zejména čl. 14, který 
vyjmenovává minimální standardy zacházení s obviněným v rámci trestního řízení. 
V odst. 1 je založena rovnost účastníků před soudem, definována nezávislost a ne-
strannost soudu a jsou zde také vyjmenovány jednotlivé důvody, kdy může být tisk 
či veřejnost vyloučena z celého řízení nebo jeho části. Odst. 2 téhož článku obsahuje 
zásadu presumpce neviny. Ve zbylých odstavcích jsou definována práva obviněného 
jako např. právo na obhajobu, právo na tlumočníka, právo odepřít výpověď a právo 
na přezkum rozhodnutí vyšším soudem. Čl. 15 Paktu pak v odst. 1 obsahuje zákaz 
retroaktivity. 36 

1.4.2  Evropské prameny práva na spravedlivý proces

Úprava lidských práv a koncept práva na spravedlivý proces v rámci Evropy patří 
v současné době k nejvyspělejším a nejpropracovanějším regionálním systémům lid-
skoprávní ochrany, který výrazně převyšuje rámec univerzálních standardů lidských 
práv definovaných Deklarací. Na evropské úrovni je ochrana základních lidských 
práv zajišťována jednak v rámci Rady Evropy, a jednak v rámci Evropské unie. 

Evropská úmluva je vůbec prvním závazným mezinárodněprávním dokumentem 
ochrany lidských práv, který byl vytvořen Radou Evropy v roce 1950. „Je hlavním 
obsahovým a myšlenkovým pilířem evropské dimenze ochrany lidských práv.“37 Text 

33 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces 
a české správní řízení. Praha: Linde, 2007, s. 105.

34 KREJČÍ, Oskar. Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011, s. 28−30.
35 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces 

a české správní řízení. Praha: Linde, 2007, s. 105.
36 LUKÁŠEK, Libor. Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 420−422.
37 LUKÁŠEK, Libor. Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 360.
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Evropské úmluvy ideově vychází z Deklarace a byl vytvořen právní komisí Poradního 
shromáždění a Výborem ministrů Rady Evropy ve spolupráci se specializovanými 
komisemi.

Evropská úmluva je nejúčinnějším nástrojem v oblasti ochrany lidských práv 
a svobod zejména proto, že se nespokojuje s pouhým vyjmenováním souboru práv, 
ale zřizuje mezinárodní systém kolektivní ochrany těchto práv. Původní systém, jak 
jej definovala Evropská úmluva v roce 1950, byl charakterizován pluralitou dvou 
nově zřízených orgánů vykonávajících judiciální funkce. Tento dvojstupňový systém 
ochrany byl tvořen Evropskou komisí pro lidská práva (dále jen ,,EKLP“) ustanove-
nou v roce 1954 a  ESLP zřízeným v roce 1959.38 Přijetím Dodatkového protokolu 
č. 11 v roce 1994 byl významně reformován soudní a kontrolní systém definovaný 
Evropskou úmluvou. Tímto dodatkovým protokolem ESLP převzal funkce zrušené 
EKLP a stává se jediným orgánem s pravomocemi soudního a kontrolního orgánu 
ochrany lidských práv a základních svobod.39

K Evropské úmluvě bylo přijato několik dodatkových protokolů, které jednotlivci 
rozšiřují možnosti, jak se účinně bránit proti zásahu do jeho základních práv garanto-
vaných na mezinárodní i evropské úrovni. Asi nejvýznamnějším se z tohoto pohledu 
jeví Dodatkový protokol č. 9, od jehož přijetí mohl jednotlivec dát podnět k zahájení 
řízení před ESLP ve vlastní věci. Toto přímé zmocnění jednotlivce, spadajícího pod 
jurisdikci vlastního státu, předložit stížnost ve vlastní věci u mezinárodní soudního 
orgánu nemá, v kontextu ochrany lidských práv, nikde na světě adekvátní obdobu, 
poněvadž mu tato způsobilost být účastníkem řízení dává možnost spravedlivého, 
konečného a závazného rozsudku ESLP, popřípadě i spravedlivého zadostiučinění 
v peněžité formě.40 

Hlava I, čl. 6 Evropské úmluvy vymezuje právo na spravedlivé soudní řízení, 
které ve svém odstavci 1 přiznává každému právo na projednání věci před zákonem 
zřízeným, nezávislým a nestranným soudem, který rozhodne o jeho občanských prá-
vech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu 
vedeném v přiměřené lhůtě, spravedlivě a veřejně. Tisk a veřejnost mohou být vy-
loučeny z procesu celého nebo jen jeho části, pokud by veřejnost řízení mohla být na 
újmu zájmům spravedlnosti. 

S ohledem na znění jednotlivých ustanovení odst. 2 a 3, čl. 6, Hlavy I Evropské 
úmluvy, kde je vymezena presumpce neviny a katalog minimálních práv obviněného 
z trestného činu, je zřejmé, že je lze použít pouze v rámci trestního řízení, přičemž 
se na obviněného z trestného činu uplatňuje samozřejmě také ustanovení odst. 1.41

38 ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2009, s. 15−35.

39 LUKÁŠEK, Libor. Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech. Praha: Karolinum, 2011, 
s. 360−362.

40 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. dopl. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-318-9, s. 34−35.

41 LUKÁŠEK, Libor. Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech. Praha: Karolinum, 2011. 
ISBN 978-80-246-1898-2, s. 366.


