
 

 
Otázky a odpovědi: 

zveřejňování soudních rozhodnutí  
(sněmovní tisk. č. 630, pozměňovací návrhy B a D) 

 
Jaký je hlavní přínos návrhu? 
Občanský zákoník předpokládá stejné soudní rozhodování v obdobných případech, aby          
spravedlnost měřila všem stejně a soudy byly předvídatelné. V praxi však soudci často             
postupují odlišně. Nemají totiž možnost jednoduše zjistit, jak v podobném případu           
rozhodovaly soudy jinde. Funkční centrální databáze soudních rozhodnutí napomůže         
postup soudců sjednotit. Rozhodnutí dostupná na internetu však budou velkým přínosem i            
pro veřejnost. Opatření významně posílí transparentnost soudnictví, jeho kvalitu i          
předvídatelnost, a v důsledku také důvěru občanů ve fungování justice. Veřejnost bude            
zároveň vědět, co může od soudů očekávat a kdy má smysl se na ně obrátit. To společně s                  
úbytkem žádostí o informací uleví i přetíženým soudům. 
 
Nepostačí povinnost nařídit instrukcí Ministerstva spravedlnosti? 
Dosavadní zkušenosti ukazují, že nikoliv. Významná soudní rozhodnutí nižších soudů mají           
být podle instrukce zařazována do centrální databáze od roku 2003. Od roku 2011 pak mají               
být dostupná i veřejnosti. K dnešnímu dni mají soudci i občané přístup pouze k necelým 6                
000 rozhodnutím. V sousedním Slovensku přitom bylo za stejné období publikováno téměř            
3 500 000 rozhodnutí.  
 
I přes možné zlepšení, které může přinést novelizovaná instrukce ze září 2020,            
nepředstavuje úprava podzákonným předpisem dlouhodobě funkční řešení. Ministerstvo        
nemá účinné prostředky, jak naplňování databáze zajistit a vymáhat. Výsledkem může být,            
že bude i za pár let poloprázdná. Zakotvení povinnosti do zákona opatření významně             
posiluje z hlediska vymahatelnosti i dlouhodobé stability. Uložením povinnosti publikace          
dochází také k zásahu do fungování soudů, a proto s ohledem na princip dělby moci a                
nezávislosti soudní moci je vhodné, aby byla předmětná povinnost uložena soudům           
zákonem. 
 
Budou soudy na zveřejňování připraveny? 
Oba pozměňovací návrhy počítají s odloženou účinností (od července 2022 v případě            
pozměňovacího návrhu B, od ledna 2023 u pozměňovacího návrhu D). Soudy i Ministerstvo             
spravedlnosti tak mají dostatek času se na publikaci připravit. Ministerstvo navíc v prosinci             
2020 spustilo novou centrální databázi a již probíhá pilotní režim zveřejňování na            
vybraných soudech.  
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Nejsou veřejně dostupná rozhodnutí rizikem pro osobní a citlivé údaje? 
Všechny údaje, které by mohly vést k identifikaci osob, kterých se rozhodnutí týká, budou              
před publikací rozhodnutí anonymizovány. Soudům významně ulehčí práci nový         
automatický software, který citlivé údaje identifikuje a odstraní. Software vyvinutý na           
Krajském soudu v Ústí nad Labem se stále zdokonaluje a v současnosti je u              
komplikovanějších rozhodnutí potřeba kontrola, jeho tvůrci však počítají s plnou          
automatizací. 
 
Jak se liší předložené pozměňovací návrhy? 
Pozměňovací návrh B je minimalistickou variantou a veškerá upřesnění povinnosti včetně           
rozsahu a výjimek ze zveřejňování nechává na podzákonný předpis. Pozměňovací návrh D            
oproti tomu upravuje lhůtu, do které by mělo být soudní rozhodnutí zveřejněno, kategorie             
povinně zveřejňované agendy i výjimky. Konkrétně upravuje ochranu údajů a klade důraz            
na otevřený formát zveřejňovaných dat. Přináší tak výrazně větší právní jistotu. Specifikací            
rozsahu zveřejňované agendy současně zavádí i pojistku proti vyprázdnění zákona          
podzákonným předpisem. 
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