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Veřejná ochránkyně práv 

Údolní 39 

602 00 Brno 

 

V Brně dne 3. 12. 2017 

 

Zveřejňování judikatury vrchních a krajských soudů 

 

Vážená paní doktorko, 

 

dovoluji si se na Vás obrátit ve výše uvedené věci s žádostí o poskytnutí informací. Naše společnost provozuje webovou 

aplikaci ), která umožnuje vyhledávání judikatury a další nadstavbové funkce. V současné 

chvíli se v naší databázi nachází více než 190.000 rozsudků Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu (to vše 

s jejich výslovným souhlasem). Jsme si ale vědomi toho, že i judikatura nižších soudů (zejména vrchních a krajských) hraje 

v právní praxi významnou roli, a proto bychom chtěli do naší databáze zahrnout i judikaturu těchto soudů, která však 

není (alespoň pokud je nám známo) veřejně dostupná. Bohužel ve snaze o zpřístupnění této judikatury jsme zejména u 

vrchních soudů narazili na výrazný odpor, který se nám doposud ani při využití zákona č. 106/1999 Sb. nepodařilo zlomit.  

 

Jsme si vědomi existence databáze „Judikatura“ provozované jako součást portálu www.justice.cz, kde se však nachází 

dle našeho názoru jen malý zlomek rozhodnutí, která by zde měla být dle instrukce Ministerstva spravedlnosti 

č. 20/2002-SM ze dne 20. 6. 2002 zveřejněna.  

 

Krajským soudem v Hradci Králové jsme byli informováni o tom, že tato situace byla v minulosti z Vaší strany již řešena – 

konkrétně soud odkázal na Zprávu Veřejné ochránkyně práv o šetření ve věci naplňování evidence soudních rozhodnutí 

(ke dni 24. 6. 2016), dle které má být Krajský soud v Hradci Králové nejaktivnějším, pokud jde o naplňování databáze 

„Judikatura“. Bohužel se nám nepodařilo tuto zprávu dohledat ve Vaší databázi stanovisek ani kdekoliv jinde na webu. 

 

V návaznosti na výše uvedenou informaci jsme dále zjistili (například z tohoto článku), že dle Vašeho zjištění nedochází 

k dostatečnému naplňování databáze „Judikatura“ ze strany soudů a tato situace měla být z Vaší strany za účelem jejího 

vyřešení konzultována s ministrem spravedlnosti. 

 

  

http://www.justice.cz/
http://www.ceska-justice.cz/2017/04/soudy-maji-dle-sabatove-zverejnovat-vice-rozhodnuti-elektronicky/
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Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovoluji zdvořile požádat o: 

 

- zaslání Zprávy Veřejné ochránkyně práv o šetření ve věci naplňování evidence soudních rozhodnutí (ke dni 24. 6. 

2016), popř. existuje-li zpráva s aktuálnějšími údaji, o zaslání této zprávy, 

- sdělení, zda byla v návaznosti na Vaše zjištění záležitost konzultována s ministrem spravedlnosti, zda se 

uskutečnila v článku zmiňovaná porada předsedů soudů a případně k jakým závěrům či opatřením bylo 

dospěno. 

 

Předem děkuji za Vaši odpověď. 

  

Mgr. J  H

jednatel 

 




