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16. maturitní otázka (A) 
 

16) Právní instituce – soustava obecných soudů,druhy soudní moci ‚Ústavní soud, státní zastupitelství, 

advokacie, notářství 

Soudnictví, státní zastupitelství, 

advokacie, notářství 

 

• k účinné ochraně práv musí být všechny sporné právní skutečnosti prokázány a co nejvěrohodněji 

doloženy 

 

Soudnictví 
 

• Charakteristické je státní donucení 

 

Občanské soudní řízení – soudy rozhodují spory, dobrovolné nesplnění rozhodnutí 

 

Trestní soudní řízení – tresty pro pachatele 

• základním znakem je nezávislost 

 

Prameny upravující soudnictví 

 

1. Ústava ČR (hlava čtvrtá) 

• Nezávislé soudy – jménem republiky 

• Soudci jsou nezávislí, neodvolatelní proti jejich vůli 

• Soudcovská funkce je neslučitelná s jinými funkcemi ve státě 

• Všichni jsou si před soudem rovni 

 

2. Listina základních práv  a svobod 

• Každý se může domáhat svého práva 

• Soud přezkoumává zákonnost rozhodnutí státních orgánů 
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• Každý má právo na náhradu škody způsobené mu zákonným rozhodnutím soudu či jiného státního 

orgánu 

Garance základních práv 

• Právo odepřít výpověď 

• Právo na právní pomoc před soudem 

• Právo na tlumočníka 

• Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci 

• Máme právo na veřejné projednání 

 

3. Prováděcí zákony 

 

• Zákon o soudech a soudcích 

• Občanský soudní řád 

• Trestní řád 

 

• Na zákony navazují nižší stupně právních norem (prováděcí předpisy) 

 

Soudní soustava ČR 
 

• Nejvyšší soud (Brno) 

• Vrchní soudy (Praha, Olomouc) 

• Krajské soudy 

• Okresní soudy 

 

 V Praze: 

• vykonává působnost krajského soudu městský soud 

• Působnost okresních soudů – obvodní soud 

 

Soudní řízení 
 

A) Občanské soudní řízení 
• Upravuje občanský soudní řád 

Projednávají se a rozhodují vztahy: 

• Občanskoprávní 

• Pracovní 
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• Rodinné 

• Družstevní 

• Obchodní 

 

• Občanský soudní řád upravuje tzv. dělenou pravomoc 

 

Dvě skupiny případů: 

a) Nejdříve musí jednat nesoudní orgán (správní) – nevyřeší-li věc – následuje soud 

b) Není nutné čekat na vyřešení věci u nesoudního orgánu 

 

B) Trestní soudní řízení 
 

• Upravuje trestní řád 

Projednávají se a rozhodují vztahy: 

• Trestněprávní 

 

• Orgány činné v trestním řízení: (policie, SZ, soud) 

 

• Pokud řízení není v pravomoci soudu – řízení se zastaví – postoupí věc kompetentnímu orgánu 

 

Ústavní soud  
Čl.84 

 

1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let. 

2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. 

3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má 

vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v  právnickém povolání.  

 

Předseda:   JUDr. Pavel Rychetský od 6.8.2003 

 

Některé základní úkoly: 

• Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů 

• Řízení o ústavních stížnostech 

• Řízení ve  sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů samosprávy 

• Záležitosti  související s rozhodnutím mezinárodního soudu 
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Chci se  obrátit na Ústavní soud s ústavní stížností 
 

1. Kdo je oprávněn podat ústavní stížnost, proč a proti komu, resp. Čemu 

• fyzická nebo právnická osoba, kdy bylo  zásahem orgánu veřejné moci porušeno její 

základní právo nebo svoboda zaručená ústavním pořádkem. 

• stěžovatel musí v ústavní stížnosti uvést, jaké základní právo bylo v jeho případě porušeno, 

který orgán veřejné moci a jakým rozhodnutím,  resp. zásahem tak učinil a v čem konkrétně ono 

porušení základního práva nebo svobody spočívalo 

• Ústavní soud není soudem nadřízeným obecným soudům, není soudem  poslední instance a 

přezkoumává „pouze“ ústavnost, nikoli zákonnost či správnost soudních rozhodnutí. 

• Každá fyzická i právnická osoba jako účastník (tedy i stěžovatel) nebo jako vedlejší účastník 

řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem. 

• Ústavní soud advokáty stěžovatelům nepřiděluje. 

 

2. Kdy, v jaké lhůtě lze podat ústavní stížnost 

• lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním 

prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho  práva poskytuje 

 

3. Jaké jsou podmínky přípustnosti ústavní stížnosti 

• proti nálezům a usnesením Ústavního soudu se nelze odvolat 

• ústavní stížnost je nepřípustná tehdy, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, 

které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje 

 

4. Jaké jsou další náležitosti ústavní stížnosti 

• musí z ní být patrno, čeho se navrhovatel domáhá (petit) 

 

5. Co Ústavní soud může učinit, co je v jeho pravomoci 

• může  zrušit napadené rozhodnutí a v případě stížnosti proti jinému zásahu  orgánu veřejné 

moci zakázat příslušnému státnímu orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval, a 

přikázat mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením 
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Státní zastupitelství 
 

• Je soustava úřadů, určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem 

• Bývalá prokuratura (od r. 1993) 

 

Úkoly státního zastupitelství 

 

• Podává jménem státu obžalobu v trestním řízení 

• Podává návrh na zahájení občanského soudního řízení (kdy to stanoví zákon) 

 

• Státní zástupci musí postupovat odpovědně, chránit lidskou důstojnost, lidská práva a svobody 

 

Soustava státního zastupitelství 

 

• Nejvyšší státní zastupitelství 

• Vrchní státní zastupitelství 

• Krajské státní zastupitelství 

• Okresní státní zastupitelství 

 

V Praze působí: 

• Městské státní zastupitelství na místě krajského 

• Obvodní státní zastupitelství na místě okresních 

V Brně působí: 

• Městské státní zastupitelství na místě okresního 

 

• Nejvyšší státní zastupitelství je podřízeno ministerstvu spravedlnosti 

• Státní zastupitelství je orgán monokratický (odpovědnost jediné osoby) 

• Existuje tu hierarchie nadřízenosti 

 

 

Advokacie 
 

• Listina práv a svobod garantuje právní pomoc v řízení před soudem, orgány veřejné správy 

• Realizaci práva obviněného na obhajobu upravuje zákon o advokacii (vymezuje výkon 

advokacie, pomoc za úplatu) 
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Právní pomoc advokacie 

  

• Zastupování před soudy 

• Zastupování před orgány veřejné správy 

• Obhajoba v trestních věcech 

• Sepisování listin 

• Udělování právních porad 

 

Práva a povinnosti advokáta 

Chránit a prosazovat oprávněné zájmy klienta (patří sem i rady) 

Sloužit v zájmu spravedlnosti 

• Povinnosti právní i morální (mnohdy v rozporu) 

• Musí být nezávislý, je povinen vyhýbat se možným zásahům do své nezávislosti 

 

Notářství 
 

• Vytváří akty nadané veřejnou vážností (vytvoření veřejného instrumentu, který v sobě zahrnuje 

důkaz o své správnosti – netřeba ho zkoumat) 

• Pramenem je zákon o notářích, notářský řád 

• Notář je fyzická osoba 

• Notářský úřad – soubor pravomocí k notářské činnosti 

• Notářský řád – vymezuje notářskou činnost 

 

Notářská činnost 

• Sepisování veřejných listin o právních úkonech (zápis o založení obchodní spol.) 

• Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení (ověřování pravosti podpisů) 

• Přijímání listin do úschovy (závěti) 

• Přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám (cenné papíry) 

Další notářská činnost 

• Poskytování právních porad (např. jak a které dokumenty připravit k osvědčování, jak připravit 

prohlášení…) 

• Zastupování 

• Správní činnost v konkurzním řízení (správce konkurzní podstaty) 

 

• Povinně se organizují v notářských komorách 
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