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I. Úvod

Tento pracovní dokument přináší souhrnné informace o právním rámci, který upravuje 
nezávislost soudnictví v Maďarsku. Odkazuje při tom na ustanovení ústavy1 o soudnictví a na 
tyto základní zákony: zákon CLXI z roku 2011 o „organizaci a správě maďarských soudů“ 
(AOAC), zákon CLXII z roku 2011 o „právním postavení a odměňování soudců v Maďarsku“
a zákon CLI z roku 2011 o maďarském ústavním soudu.2 Tyto zákony jsou posuzovány
z hlediska platných evropských norem pro nezávislost soudnictví, tedy doporučení (2010)12 
Výboru ministrů Rady Evropy a Evropské charty o statutu soudců a podle článku 6 Evropské 
úmluvy o lidských právech (EÚLP)3, příslušné judikatury Evropského soudu pro lidská práva
a čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie4. Zohledněno bylo také stanovisko 
Benátské komise 614/2011 ke třem právním otázkám, které vyvstaly během procesu přípravy 
nové ústavy, stanovisko 621/2011 k nové maďarské ústavě, stanovisko 663/2012 k výše 
uvedeným základním zákonům, postoj maďarské vlády k uvedenému stanovisku 621/20115

a ohlášené změny.

II. Ustanovení o soudnictví v ústavě

Na ústavní úrovni se nezávislost soudnictví odvozuje zejména ze zásady dělby moci uvedené
v článku C.1: „Fungování maďarského státu je založeno na zásadě dělby moci.“ Nezávislost 
každého soudce je zakotvena v čl. 26 odst. 1: „Soudci jsou nezávislí, řídí se pouze zákony a ve 
své soudcovské činnosti nesmí být ovlivňováni.“ Čl. 25 odst. 5 stanovuje, že „orgány soudní 
samosprávy se účastní správy soudů.“ Hlavní faktory podporující nezávislost soudců, jako 
jsou například jejich neodvolatelnost, pevně stanovená délka funkčního období, struktura
a složení řídicích orgánů, neupravuje ústava a jsou společně s podrobnými pravidly 
organizace a správy soudnictví stanoveny základními zákony. Z toho vyplývá, že ústava 
pouze obecnými a neurčitými formulacemi stanovuje velmi obecný rámec pro fungování 
soudnictví, přičemž většinu podstatných otázek nechává na základních zákonech. U ústavního 
rámce Benátská komise vznesla konkrétní otázky k ustanovením ústavy týkajícím se výkladu 
                                               
1 Pokud jde o obecný přehled právních problémů týkajících se maďarské ústavy a problémů spjatých s postupem, 
jímž byla přijata (transparentnost a zapojení všech stran), viz Benátská komise, stanovisko 614/2011, odstavce 
14–19, stanovisko 621/2011, odstavce 10–13, a usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července o revizi 
maďarské ústavy (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Tento pracovní dokument se zabývá soudnictvím ve smyslu soudů a soudců. Pokud jde o nedostatky právních 
předpisů o státních zastupitelstvích, viz Benátská komise, stanovisko 668/2012 k zákonu CLXIII z roku 2011 
o státních zastupitelstvích a zákonu CLXIV z roku 2011 o postavení nejvyšší státního zástupce, státních zástupců 
a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství a o povolání státního zástupce.
3 Evropský soud pro lidská práva uvedl, že „aby bylo možno rozhodnout, zda lze určitý soud považovat za 
„nezávislý“, je třeba mimo jiné přihlédnout ke způsobu jmenování jeho členů, délce jejich funkčního období, 
k existenci právních záruk proti vnějším tlakům a k otázce, zda se daný orgán jeví jako nezávislý,“ a pokud jde 
o nestrannost, „tento požadavek má dva aspekty. Za prvé subjektivní aspekt, kdy osobní postoj soudce musí být 
nepředpojatý. Za druhé musí být soud nestranný také z objektivního hlediska, to znamená, že musí poskytovat 
dostatečné záruky, které vyloučí veškeré důvodné pochybnosti v tomto směru,“ přičemž „pojmy nezávislosti 
a objektivní nestrannosti spolu úzce souvisí“. Viz například věc Findlay v. Spojené království, 25. února 1997, 
Zprávy 1997-I, s. 281, § 73.
4 Čl. 47 odst. 2 Listiny: „Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 
nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být 
obhajován a být zastupován.“
5 Postoj maďarské vlády ke stanovisku k nové maďarské ústavě ze dne 6. července 2011.
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právních předpisů1, omezení pravomocí Ústavního soudu v daňových a rozpočtových 
záležitostech2 a doživotního trestu odnětí svobody bez možnosti podmíněného 
propuštění3a výslovně upozornila, že některé z těchto otázek by měla upravovat ústava,
a nikoliv základní zákony.4

III. Základní zákony o soudnictví

Benátská komise poukázala na problém spočívající v tom, že ústava neupravuje určité otázky,
a místo toho v této věci odkazuje na základní zákony (50 odkazů v nové ústavě týkajících se 
26 otázek).5 Zároveň upozornila na to, že nedostatky nebo nejasné formulace ústavy, pokud 
jde o soudnictví, vyžadují velice pečlivé zpracování v příslušném základním zákonu. Oba 
základní zákony, které byly přijaty6, AOAC a ALSRJ, však vzbuzují určité obavy týkající se 
nezávislosti soudnictví jako takového a záruk pro jednotlivé soudce, zejména pokud jde
o úlohu předsedy Národního soudního úřadu (NSÚ), postup jmenování a zkušební doby, 
přeložení soudců a věcí a kárné řízení.7

Samospráva soudnictví a předseda NSÚ

Nový zákon (AOAC) zřizuje Národní soudní úřad (NSÚ) a hlavní povinnosti správy 
soudnictví soustřeďuje do rukou jediné osoby, předsedy NSÚ. Seznam pravomocí předsedy 
NSÚ je uveden v oddíle 76 AOAC a v různých oddílech ALSRJ. Jak uvádíme podrobněji 
dále, jeho pravomoci jsou velmi rozsáhlé, přičemž některé z nich jdou nad rámec obvyklých 
pravomocí předsedy soudní správy v členských státech a jiné jsou zase popsány velmi 

                                               
1 Čl. R odst. 3: „Ustanovení základního zákona se vykládají v souladu s jejich účely, národním vyznáním 
a úspěchy naší historické ústavy.“
Článek 28: „Při uplatňování právních předpisů soudy vykládají znění jakéhokoli právního předpisu primárně 
v souladu s jeho cíli a základním zákonem. Výklad základního zákona a dalších právních předpisů je založen na 
předpokladu, že slouží morálním a hospodářským cílům, které jsou ve shodě se zdravým úsudkem a jsou veřejně 
prospěšné.“ Viz k tomu – Benátská komise, stanovisko 621/2011, odstavce 28–30, 110 a 149 a odpověď 
maďarské vlády, která na jedné straně tvrdí, že „odkaz na historickou ústavu jako zdroj výkladu nové ústavy má 
pouze symbolický význam“, ale zároveň tomuto odkazu, jak se zdá, nepřipisuje pouze symbolický význam, neboť 
dále uvádí: „bude povinností Ústavního soudu rozhodnout o přesném obsahu úspěchů historické ústavy“.
2 Benátská komise, stanovisko 621/2011, odstavce 120–127 a 146.
3 Článek IV ústavy. Viz Benátská komise, stanovisko 621/2011, odstavce 69–70.
4 Viz Benátská komise, stanovisko 621/2011, odstavec 147: „Navíc pro klíčové oblasti, jako je například 
soudnictví, ústava stanovuje dosti obecný rámec… Pro hlavní zásady týkající se takto důležitých záležitostí 
bývají v ústavě obvykle zakotveny záruky, zejména plánují-li se významné reformy jako v případě maďarského 
soudnictví.“
Viz Benátská komise, stanovisko 614/2011, odstavce 51–53.
5 Benátská komise, stanovisko 621/2011, odstavce 22–27.
6 Za základní zákony jsou považovány velké části obou zákonů (oddíl 175 AOAC a oddíl 237 ALSRJ). Benátská 
komise poukázala na to, že některé aspekty obou zákonů znamenají „přetěžování základního zákona“ –
stanovisko 621/2011, odstavce 18–20.
7 Benátská komise ve svém stanovisku 663/2012 uvádí (odstavec 9), že „důvodem, proč některé body obsažené 
v základních zákonech, které zkoumá toto stanovisko, nesplňují evropské normy, by mohla být skutečnost, že 
velké množství právních předpisů bylo přijato ve velmi krátké lhůtě.“
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obecnými formulacemi, aniž by byla stanovena jasná kritéria pro jejich uplatňování.1 Dlouhé 
trvání mandátu předsedy NSÚ (devět let s možností prodloužit jej, pokud to parlament 
odhlasuje dvoutřetinovou většinou – oddíl 66 AOAC) v kombinaci s jeho výše uvedenými 
širokými pravomocemi vyžaduje vysokou míru odpovědnosti. V tomto směru je předseda 
NSÚ povinen podávat jednou za půl roku zprávu o své činnosti Národní radě pro soudnictví
a jednou za rok parlamentu. Jakkoliv je podávání zpráv důležité z hlediska transparentnosti, 
vzhledem k zavedeným systémům v členských státech to nelze považovat za dostatečné.
Národní rada pro soudnictví, která je jakožto orgán složený ze zástupců samotného soudnictví 
institucí pověřenou dohledem nad předsedou NSÚ, navíc neobdržela účinné pravomoci: tvoří 
ji zvolení soudci, kteří podléhají správním opatřením předsedy NSÚ; NSÚ zajišťuje provozní 
podmínky pro fungování Národní rady pro soudnictví a předseda NSÚ se účastní jejích 
neveřejných zasedání. Benátská komise zároveň nepovažuje předsedu NSÚ za orgán 
samosprávy soudnictví.2

Z formulace základních zákonů navíc není jasné, zda jsou stanoviska a doporučení Národní 
rady pro soudnictví pro předsedu NSÚ závazná, přičemž Benátská komise shledala roli 
Národní rady pro soudnictví nedostatečnou.3 Dalším důvodem ke znepokojení jsou procesní 
překážky spojené s odvoláním předsedy NSÚ. Předsedu NSÚ může odvolat na základě 
nejasně definovaného důvodu, že „není hoden zastávat svoji funkci“, buď prezident 
republiky, nebo Národní rada pro soudnictví, pokud toto rozhodnutí podpoří dvoutřetinovou 
většinou parlament. Na základě všech uvedených bodů dospěla Benátská komise k závěru 
(odstavec 26), že „v žádném z členských států Rady Evropy nejsou uděleny jedné osobě takto 
rozsáhlé pravomoci, navíc bez dostatečné demokratické odpovědnosti“ a že (odstavec 36) 
předseda NSÚ nevykonává „pouze správu soudů“, ale „prostřednictvím svého práva předat 
věc jinému soudu a vlivu na jednotlivé soudce a vnitřní strukturu soudnictví také zasahuje do 
rozhodování soudů“. Vyzvala Maďarsko, aby posílilo odpovědnost předsedy NSÚ.4

                                               
1 Jeho úkoly zahrnují přinejmenším 65 výlučných pravomocí, mimo jiné i tak rozsáhlých, že zasahují do 
nezávislosti soudců, jako například pravomoc předkládat legislativní návrhy týkající se soudů, určit jiný soud, 
aby vydal rozhodnutí v přiměřené lhůtě, nařídit rozhodnutí v naléhavých věcech týkajících se široké části 
společnosti nebo ve věcech, které jsou mimořádně důležité z hlediska veřejného zájmu, předložit prezidentovi 
republiky návrhy na jmenování soudců a jejich odvolání, přijímat rozhodnutí o přeložení soudců nebo jejich 
přidělení do jiné funkce a o jejich dlouhodobém přeložení, navrhovat kárná řízení, navrhovat udělení titulů, 
přidělit soudní místo jinému soudu, změnit pořadí kandidátů, jmenovat předsedy soudů. Viz podrobně Benátská 
komise, stanovisko 663/2012, odstavce 33–36.
2 Viz Benátská komise, stanovisko 663/2012, odstavec 51: „K tomu, aby NSÚ bylo orgánem samosprávy 
soudnictví, nestačí, že stát se předsedou NSÚ jsou způsobilí pouze soudci ... Vzhledem k tomu, že předsedu NSÚ 
volí parlament, tedy z hlediska soudnictví vnější subjekt, nelze jej považovat za orgán samosprávy soudnictví.“
3 Proto Benátská komise dopěla k závěru (tamtéž, odstavec 50), že Národní rada pro soudnictví „má stěží nějaké 
významné pravomoci a její roli ve správě soudnictví lze považovat za zanedbatelnou“.
4 Maďarské orgány ve svém vyjádření ze dne 14. března 2011 ke stanovisku Benátské komise nastínily tato 
legislativní řešení: - předání některých pravomocí NSÚ Národní radě pro soudnictví, například možnosti učinit
opatření k zajištění rozhodnutí v naléhavých věcech, přísnější povinnost podávat zprávy s možností pokládat 
NSÚ písemné otázky, na které NSÚ odpoví, místo práva na předkládání nových právních předpisů pouze 
možnost předkládat je, změna pořadí kandidátů bude možná pouze za dodržení podmínek stanovených Národní 
radou pro soudnictví a s jejím souhlasem, jmenování předsedy soudu bude v určitých případech vyžadovat 
souhlas Národní rady pro soudnictví.
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Výběr a jmenování soudců

Postup jmenování soudců upravuje ALSRJ (oddíly 3–30). Prezident republiky jmenuje 
jednoho z kandidátů, které navrhne předseda NSÚ. Komise složená ze soudců přezkouší 
kandidáty a na základě objektivních kritérií stanoví jejich pořadí (testu odborných schopností
a dalších kritérií týkající se akademické kvalifikace a odborné praxe). Stanovené pořadí
a žádosti jsou předány předsedovi NSÚ k posouzení. Evropským normám sice neodporuje, 
provádí-li jmenování jediná osoba, ale ALSRJ uděluje předsedovi NSÚ značnou diskreční 
pravomoc. Předseda NSÚ se může na základě vlastního uvážení rozhodnout, že se pořadím 
kandidátů, které sestavila komise soudců a které mu bylo předáno, nebude řídit, a může 
navrhnout, aby byl soudcem jmenován kandidát uvedený na druhém nebo třetím místě, 
přičemž se nepočítá se soudním přezkumem (oddíl 18 odst. 3).1 Benátská komise proto 
dospěla k závěru, že v důsledku nového systému (odst. 61) „se snížily záruky, že výběr 
kandidátů bude proveden objektivně“.

Funkční období jmenovaných soudců a neodvolatelnost

V doporučení (2010)12 se uvádí, že „jistota funkčního období a neodvolatelnost jsou 
nejdůležitějšími prvky nezávislosti soudců“. V souladu s ALSRJ jsou soudci nejdříve 
jmenováni na tříletou zkušební dobu (oddíl 23 odst. 1). Soudce, jenž byl jmenován na dobu 
určitou, může požádat, aby byl jmenován bez časového omezení. V tom případě se podrobí 
hodnocení svého profesního výkonu (oddíl 24). Právní úprava pamatuje také na možnost 
opakované zkušební doby (oddíl 25 odst. 4). Zákon nestanovuje maximální souhrnnou délku 
zkušebních dob ani konkrétní záruky ohledně rozhodnutí o trvalém jmenování. Benátská 
komise upozornila na to, že zkušební doby, přestože je některé státy používají, jsou z hlediska 
nezávislosti soudců obecně problematické, protože soudci „by mohli pociťovat tlak, aby
o věcech rozhodovali určitým způsobem“. Každý takový systém proto musí stanovovat 
objektivní kritéria s procesními zárukami a výslovně omezit souhrnnou délku zkušebních 
dob.2

O neodvolatelnosti se v doporučení (2010)12, odstavec 52, uvádí: „Soudce by neměl být bez 
svého souhlasu jmenován nebo přesunut do jiné soudní funkce s výjimkou případů, kdy se 
jedná o kárný trest nebo reformu organizace soudního systému.“ Předseda soudu může ve 
služebním zájmu dočasně přeložit soudce bez jejich souhlasu jednou za tři roky na dobu 
jednoho roku a předseda NSÚ má právo nařídit dočasné přeložení (oddíl 33). Pokud by 
soudce s tímto přeložením nesouhlasil, byl by automaticky zproštěn výkonu funkce a jeho 
služba by byla ukončena (oddíl 94). Podle Benátské komise je tento systém „příliš tvrdý“

                                               
1 Viz také Benátská komise, stanovisko 663/2012, odstavce 54–61, které poukazuje na to, že systém není 
v souladu s odstavcem 47 doporučení (2012)12 požadujícím „nezávislý a odborně způsobilý orgán složený 
z větší části ze zástupců justice“, jenž „by měl být zmocněn předkládat doporučení nebo vyjadřovat stanoviska, 
kterými by se příslušný orgán provádějící jmenování fakticky řídil“.
2 Benátská komise, stanovisko 663/2012, odstavce 66–68. Maďarské orgány v dokumentu ze dne 14. března 
2011 nastínily tato legislativní řešení: omezení zkušební doby na dvě funkční období (dvakrát tři roky).
Pokud jde o zkušební doby, viz také společné stanovisko 550/2009 Benátské komise a ředitelství pro spolupráci 
spadajícího pod Generální ředitelství pro lidská práva a právní záležitosti Rady Evropy ze dne 16. března 2010 
o pětileté zkušební době na Ukrajině (odstavec 39): „Má-li se za to, že je zkušební doby nezbytné použít, neměly 
by trvat déle než dva roky. Pět let nelze považovat za přijatelnou dobu. Důsledkem takto dlouhé doby by bylo, že 
stále by existoval nezanedbatelný počet soudců, který by neměl jistotu o své budoucnosti.“
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a „pro taková opatření“ musí existovat „jasná a přiměřená pravidla a právo na odvolání“.1

Přidělování věcí

Aby byla zajištěna nezávislost soudců, „přidělování věcí v rámci soudu by se mělo řídit 
objektivními předem stanovenými kritérii“ (doporučení (2010)12), která budou předem 
stanovena zákonem. Ačkoliv AOAC stanovuje konkrétní kritéria pro přidělování věcí (oddíl 
9), výjimky z těchto pravidel se podle Benátské komise zakládají na značně nejasných 
kritériích, a tudíž existují důvody k obavám, pokud jde o jejich dopad na nezávislost soudců. 
Aniž by byla dána jasná objektivní kritéria, předseda NSÚ může věc přidělit jinému soudu, 
aby v ní pokračoval místo příslušného soudu, vyžaduje-li to cíl, aby byla věc rozhodnuta 
„v přiměřené lhůtě“ (oddíl 76).2

Věk pro odchod do důchodu 

ALSRJ a přechodná ustanovení základního zákona stanovují, že horní věková hranice se bude 
krýt s věkem pro odchod do důchodu (62 let), přičemž soudci, kteří dosáhnou věku pro 
odchod do důchodu, budou muset odejít do důchodu. V důsledku této náhlé změny horní 
věkové hranice bude muset téměř deset procent maďarských soudců odejít v krátké době do 
důchodu.3 Benátská komise v této souvislosti upozornila na problém s retroaktivní účinností
a na dopad odchodu velkého množství soudců do důchodu na vnímání nezávislosti soudů.4
Zároveň pravidla EU týkající se rovného zacházení v zaměstnání, která stanovuje směrnice 
2000/78/ES, zakazují diskriminaci na pracovišti na základě věku. Podle judikatury Soudního 
dvora Evropské unie musí vláda, pokud se rozhodne zkrátit věk pro odchod do důchodu pouze 
jedné skupině obyvatel, předložit objektivní a přiměřené zdůvodnění. V reakci na výzvu 
dopisem zaslanou Komisí dne 17. ledna Maďarsko navrhlo ustanovení, které by umožnilo
v jednotlivých případech soudcům prodloužit věk pro odchod do důchodu za hranici 62 let, 
pokud soudce projde prověrkou Národní rady pro soudnictví zaměřenou na jeho „zdravotní
a profesní způsobilost“. Podle Komise tento návrh není v souladu s právními předpisy EU, 
protože takové prodloužení věku pro odchod do důchodu může být nahodilé, týkat se pouze 
jednotlivých případů a neodstraňuje hlavní výhradu Komise: rozdíl v zacházení mezi soudci
a ostatními povoláními. Proto Komise dospěla k závěru, že Maďarsko neposkytlo objektivní 
zdůvodnění snížení povinného věku soudců, státních zástupců a státních notářů pro odchod do 
důchodu, a dne 7. března 2012 se rozhodla zaslat Maďarsku odůvodněné stanovisko, což 
představuje druhý stupeň řízení EU pro nedodržení povinnosti, a dne 25. dubna předala tuto 
záležitost Soudnímu dvoru Evropské unie.

Ústavní soud

                                               
1 Benátská komise, stanovisko 663/2012, odstavec 79. Maďarské orgány v dokumentu ze 14. března 2011 
nastínily tato legislativní řešení: přeložit soudce je možné pouze tehdy, je-li to nezbytné kvůli rovnoměrnému 
rozdělení řízení mezi soudy nebo kvůli profesnímu růstu soudce.
2 Benátská komise poukázala na devět věcí, jež již byly přeloženy. Viz Benátská komise, stanovisko 663/2012, 
odstavce 86–94. Maďarské orgány v dokumentu ze dne 14. března 2011 nastínily toto legislativní řešení:
Národní rada pro soudnictví vydá doporučení, kterým se předseda NSÚ bude muset řídit.
3 Benátská komise, stanovisko 663/2012, odstavce 102–110.
4 Maďarské orgány v dokumentu ze 14. března 2011 nastínily tato legislativní řešení: změna přechodných 
ustanovení na základě konzultace s Evropskou komisí.
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Benátská komise1 také hodnotila zákon CLI z roku 2011 o maďarském ústavním soudu,
v němž poukázala mimo jiné na tyto prvky: –– nezávislost Ústavního soudu a postavení jeho 
soudců by mělo být zaručeno v základním zákoně, a nikoliv pouze v zákoně o Ústavním 
soudu; – měly by existovat další procesní záruky, pokud jde o vyloučení člena ze soudu; – je 
třeba vyjasnit oba postupy pro řešení individuálních stížností; – u všech případů, v nichž by 
dodržení pravidla, že je třeba vyčerpat všechny právní prostředky, mohlo způsobit 
nenapravitelnou újmu fyzické osobě, je třeba stanovit výjimky z tohoto požadavku; – chybí 
ustanovení o právní pomoci; – „hlavní prvky“ zákona o Ústavním soudu by měly být 
omezeny na základní zásady; – omezení kontrolních pravomocí Ústavního soudu
v rozpočtových záležitostech je třeba zrušit.

IV. Vnímání nezávislosti a nestrannosti, Listina základních práv Evropské unie a zásada 
vzájemného uznávání

Jakékoliv pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců vycházející ze systematických 
nedostatků v Ústavě a státních zákonech by mohly mít závažný dopad na trvalou spolupráci 
ve společném prostoru svobody, bezpečnosti a práva opírající se o zásadu vzájemného 
uznávání zakotvenou v článku 81 SFEU (občanské věci) a 82 SFEU (trestní věci). V této 
souvislosti je třeba poukázat na práva EU v oblasti trestně právní, v níž již funguje několik 
robustních nástrojů založených na vzájemném uznávání, tedy na více či méně automatickém 
uznání soudních rozhodnutí jiných členských států, počínaje rozhodnutími o vydání 
podezřelých a odsouzených osob (evropský zatýkací rozkaz) přes rozhodnutí o předběžných 
opatřeních až po shromažďování důkazů (evropský důkazní příkaz a navrhovaný evropský 
vyšetřovací příkaz). Jakékoliv problémy zpochybňující nezávislost a nestrannost soudců by 
ohrozily celou stávající strukturu opírající se o vzájemnou důvěru. Současně jakýkoliv 
přeshraniční problém týkající se provádění právních předpisů EU by se mohl přímo dotýkat 
čl. 47 odst. 2 Listiny v souvislosti s čl. 52 odst. 3 Listiny o harmonizovaném chápání práv 
zaručených také EÚLP.

V. Změny základních zákonů o soudnictví 

Dne 2. července 2012 přijal maďarský parlament legislativní návrh číslo T/6393 o změně 
zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů a zákon CLXII z roku 2011 o právním 
postavení a odměňování soudců (dále jen „novela“.) Benátská komise v současné době 
hodnotí provedené změny. Očekává se, že v říjnu 2012 vydá stanovisko. Obsah novely je 
shrnut níže. 

Přerozdělení pravomocí mezi předsedou Národního soudního úřadu (NSÚ) a Národní radou 
pro soudnictví (NRS) 

S cílem omezit pravomoci předsedy Národního soudního úřadu a zavést kritéria pro jejich 
výkon převádí novela určité kompetence na Národní radu pro soudnictví, a to jak v oblasti 
lidských zdrojů, tak soudní správy.

                                               
1 Benátská komise, stanovisko 665/2012.
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Co se týče postupu jmenování soudců, byla NRS svěřena odpovědnost za stanovování zásad, 
které má předseda Národního soudního úřadu uplatňovat při přidělování uvolněného postu 
žadateli, který je na druhém či třetím místě. Národní radě pro soudnictví bylo rovněž svěřeno 
právo udělovat souhlas s rozhodnutími o kandidaturách soudců v případě, že předseda NSÚ 
změní pořadí kandidátů. Souhlas Národní rady pro soudnictví se rovněž požaduje v případě 
jmenování předsedů soudu, pokud kandidát nezískal podporu většiny z komise soudců, která 
se záležitostí zabývá. Národní rada pro soudnictví zveřejní každoročně své stanovisko
k postupům předsedy Národního soudního úřadu a předsedy kurie (nejvyššího soudu)
s ohledem na hodnocení kandidatur soudců a předsedů soudů1.

Mezi nové pravomoci Národní rady pro soudnictví v oblasti lidských zdrojů mimo jiné patří: 
právo vyjádřit na základě osobního pohovoru předběžné stanovisko k osobám, které byly 
navrženy do funkce předsedy Národního soudního úřadu a předsedy kurie; možnost v případě 
odstoupení soudce povolit výpovědní lhůtu kratší než 3 měsíce a uvolnit až do uplynutí 
výpovědní lhůty daného soudce částečně nebo zcela z jeho pracovních povinností2. 

V oblasti ústřední soudní správy byly NRS svěřeny tyto nové úkoly: Národní rada pro 
soudnictví schvaluje jednací řád služebního soudu a zveřejňuje jej na ústředních internetových 
stránkách3; může v konkrétních odůvodněných případech nařídit jakožto naléhavou záležitost 
rozhodnutí ve věcech, které se týkají širokého společenského spektra, nebo ve věcech 
obzvláštního významu pro účely veřejného zájmu4; Národní rada pro soudnictví stanovuje 
zásady, které má předseda Národního soudního úřadu uplatňovat, pokud se rozhodne přidělit 
věc jinému soudu, který má ve věci pokračovat namísto soudu příslušného, je-li to nezbytné 
pro to, aby byla věc rozhodnuta v přiměřené lhůtě5.

Cílem navržených změn je zvýšit odpovědnost předsedy Národního soudního úřadu.

Novela nezkracuje mandát předsedy Národního soudního úřadu (9 let). Zrušuje však možnost 
prodloužit mandát předsedy Národního soudního úřadu po jeho vypršení, nezvolí-li parlament 
předsedu nového6. Vyskytnou-li se překážky nebo uvolní-li se tato pozice, je předseda 
Národního soudního úřadu zastoupen místopředsedou Národního soudního úřadu. Nejsou-li
k dispozici osoby oprávněné zastupovat, povinnosti předsedy NSÚ vykonává místopředseda
NRS7.

Aby byl posílen dohled nad činnostmi, které vykonává předseda NSÚ, zpřísňuje novela jeho 
povinnost podávat zprávy, jakož i povinnost předkládat prohlášení o důvodech. Povinnost 
předsedy NSÚ podávat každoročně zprávy parlamentu byla doplněna povinností podat 
(v období mezi předkládáním výročních zpráv) zprávu rovněž parlamentnímu výboru pro 
soudnictví8. Dále, veškerá rozhodnutí předsedy NSÚ při vykonávání jeho povinností „uvádějí, 

                                               
1 Oddíl 7(4) změn zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
2 Úplný seznam pravomocí NRS v oblasti lidských zdrojů je stanoven v oddíle 7(4) pozměňovacích návrhů
k zákonu CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
3 Oddíl 7(2) pozměňovacích návrhů k zákonu CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
4 Oddíl 7(3) pozměňovacích návrhů k zákonu CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
5 Viz tamtéž.
6 Oddíl 14 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
7 Oddíl 6 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
8 Oddíl 4(4) novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
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ve stanovených případech, důvody daného rozhodnutí1“. 

Změny, jejichž cílem je zvýšit nezávislost NRS

Ačkoli se složení NRS (skládá se pouze ze soudců) nebude měnit, novela zajišťuje na jejích 
jednáních - kromě předsedy NSÚ a ministra spravedlnosti - i účast nejvyššího státního 
zástupce, předsedy maďarské advokátní komory, předsedy maďarské notářské komory, jakož
i občanské společnosti a dalších zájmových skupin pozvaných předsedou NRS, a to s právem 
konzultace. Předseda NSÚ a jiné osoby s poradními právy se již nemohou účastnit 
neveřejných schůzí, pokud jim to NRS2 nepovolí.

Novela zákona rovněž upravuje právo NRS zřídit se svolením předsedy NSÚ svůj vlastní 
oddělený rozpočet v rámci rozpočtu NSÚ3. NSÚ však i nadále NRS poskytuje logistické
a technické zázemí.

Změny týkající se jmenování na dobu určitou a přeložení soudců 

Novela zákona ruší možnost opakovaných zkušebních dob4, která byla stanovena v oddíle 
25(4) ALSRJ, podle něhož by soudce měl být opakovaně jmenován na stanovené období 3 let, 
je-li ohodnocen jako „způsobilý, vyžaduje následné hodnocení“. V případech, kdy délka 
současné soudní praxe daného soudce nedosáhla 18 měsíců (minimální období nutné pro 
hodnocení), zajišťuje novela zákona prodloužení jmenování o tři roky namísto nového 
jmenování na dobu určitou (jak tomu bylo před přijetím změn). Jmenování soudce může být 
opakovaně prodlouženo, pokud stávající soudní praxe dosáhne alespoň 18 měsíců, které jsou 
požadovány pro hodnocení5. 

Pokud jde o dočasné vyslání, novela zákona stále poskytuje možnost jmenovat soudce bez 
jeho souhlasu do soudní funkce na jiném místě v rámci téhož orgánu nebo na dočasném 
základě každé tři roky, na maximální dobu 1 roku. V této souvislosti novela zákona uvádí, 
že dočasné vyslání může být nařízeno s cílem zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní zátěže 
mezi soudy6 (ustanovení, které bylo dříve v platnosti, uvádělo „zájmy služby“.)

Přestane-li soud fungovat nebo jsou-li jeho kompetence omezeny takovým způsobem, 
že soudce zde již nemůže vykonávat svou práci, zavádí novela povinnost předsedy NSÚ 
nabídnout tomuto soudci pozice u soudů na stejné úrovni soudního systému nebo o jednu 
úroveň nižší nebo vyšší. Není-li k dispozici žádná pozice, kterou by bylo možno nabídnout, 
nebo nezvolí-li si soudce žádnou z nabízených pozic, předseda NSÚ soudce přeloží k soudu 
stejné úrovně soudního systému nebo o jednu úroveň nižší, přičemž řádně zohlední zájmy 
daného soudce7. Jak je uvedeno níže, soudci mohou v případě přeložení zahájit právní spor
u správního soudu či soudu, který se zabývá pracovním právem, týkající se jejich služebního 
vztahu. 

                                               
1 Oddíl 5(1) novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
2 Oddíl 10 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
3 Oddíl 8 novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
4 Oddíl 29(2) novely zákona CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců.
5 Oddíl 18 novely zákona CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců.
6 Oddíl 19 novely zákona CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců.
7 Oddíl 20 novely zákona CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců.
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Nové možnosti soudního přezkumu, pokud jde o rozhodnutí přijatá předsedou NSÚ 

Novela zákona poskytuje soudcům obecné právo obrátit se na soud s ohledem na rozhodnutí 
předsedy NSÚ při provádění jeho úkolů v oblasti personálního řízení. Kromě toho novela 
zavádí možnost, aby soudci mohli podávat ústavní stížnost s ohledem na pravidla vydaná 
předsedou NSÚ1. 

Kromě toho novela zajišťuje právo na soudní přezkum, pokud jde o výsledky kandidatur
soudců na jmenování. Kandidát může předložit námitku proti rozhodnutí o jmenování, pokud 
právní požadavky na jmenování úspěšného kandidáta nejsou splněny nebo pokud úspěšný 
kandidát nesplňuje podmínky stanovené v oznámení o kandidatuře. Tato námitka má být 
vznesena u předsedy soudu, kam měl být kandidát jmenován, který ji prostřednictvím 
předsedy NSÚ postoupí správnímu soudu a soudu, který se zabývá pracovním právem, se 
soudní příslušností pro Budapešť, který má výhradní příslušnost pro projednávání případu2.

Co se týče rozhodnutí předsedy NSÚ stanovit v zájmu hodnocení případů v rozumné lhůtě 
jiný soud, zaručuje novela zúčastněným stranám právo na soudní přezkum. Odvolání 
předložená zúčastněnými stranami proti rozhodnutí stanovit jiný soud posoudí kurie. Kurie 
může opravit diskreční rozhodnutí předsedy NSÚ jen do té míry, do níž předseda porušil 
právní předpisy upravující rozhodování3.

S ohledem na rozhodnutí předsedy NSÚ přeložit soudce k jinému soudu, přestane-li určitý 
soud fungovat nebo jsou-li jeho kompetence omezeny takovým způsobem, že soudce zde již 
nemůže vykonávat svou práci, zaručuje novela soudcům právo na soudní přezkum. Soudci 
mohou v případě přeložení zahájit právní spor u správního soudu či soudu, který se zabývá 
pracovním právem, týkající se jejich služebního vztahu4. 

                                               
1 Oddíl 5(4) novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
2 Oddíl 17 novely zákona CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců.
3 Oddíl 3(2) novely zákona CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů.
4 Oddíl 20 novely zákona CLXII z roku 2011 o právním postavení a odměňování soudců. 


