
Přístup ke spravedlnosti – téma letošního Evropského dne advokátů 

 

Rada evropských advokátních komor (CCBE) pokračuje i v letošním roce v nastolené tradici 

a již potřetí organizuje Evropský den advokátů, který z její iniciativy připadá na 10. prosinec. 

Není náhodou, že se kryje s datem Mezinárodního dne lidských práv, vyhlášeného OSN 

v roce 1950. CCBE volí při této příležitosti vždy nové téma, kterým chce upozornit na jeho 

aktuálnost a zásadní význam nejen pro advokátní stav, nýbrž pro celou společnost.  

Témata prvních ročníků, kterými byla ochrana osobních údajů, hromadného sledování občanů 

a profesní zásady mlčenlivosti a v loňském roce pak svoboda projevu, tentokrát vystřídalo 

téma s názvem „přístup ke spravedlnosti“. 

Lze bezesporu konstatovat, že málokterá profese stojí při člověku, který se chce domoci 

spravedlnosti, blíže, než právě profese advokátní. Zároveň platí, že jen málokterý člověk se 

nikdy neocitl v situaci, kdy se domáhal zpřístupnění cesty ke spravedlnosti. Daná 

problematika je tak v právním světě i ve světě neprávníků nevyčerpatelným tématem, které se 

prolíná životem advokáta i občana téměř bez ustání. S těmito úvahami se otvírají mnohá 

možná pojetí tohoto tématu v jeho různých hloubkách a významech. Zjednodušíme-li 

právnický pohled na toto poměrně obsažné téma, můžeme jej chápat ve dvou základních 

rovinách. Ta první se vztahuje na primární umožnění získat právní pomoc, na rychlost 

přístupu k advokátovi, a v případě překážky tkvící ve výši nákladů, pak i navíc v přístupu 

k bezplatné právní pomoci. 

Jako druhou dimenzi lze vnímat odpověď na otázku, zda proces v rámci daného justičního 

systému a procesní právní pravidla vedou po spravedlivé cestě a zda míří ke spravedlnosti (tj. 

zejména ke spravedlivému rozhodnutí nezávislého a nestranného soudu). 

Obě dimenze fungují jako propojené nádoby a jedna bez druhé pozbývá na významu. 

V právním státě by měly být obě stále plné a zaručovat fungování obojího – tedy přístupu 

k právní pomoci na jedné straně a efektivních pravidel, která vedou ke kýžené spravedlnosti 

zhmotnělé nejčastěji v rozhodnutí orgánu veřejné moci, na straně druhé.  

Nabízí se mnoho oblastí, které by zasluhovaly pozornosti, neboť jde o téma zahrnující 

nespočet otázek bez odpovědí, mnoho rovin právních i filosofických a jeho komplexní 

uchopitelnost se v rámci jednoho pojednání jeví jako veskrze nemožnou.  

Mimo jiné by bylo možné např. soustředit se detailně na způsob rozhodování o ustanovení 

advokáta ex offo, či se koncentrovat na systematizaci bezplatné právní pomoci či přístup ke 

spravedlnosti cizinců a azylantů, na otázku přístupu k právní pomoci při únosu dětí, právní 

pomoc advokátů pro bono a jejího zařazení do systému justice, na jednotlivé překážky na 

cestě ke spravedlnosti (nekorektní formalismus, finance, nedůvěra v justiční orgány) nebo 

přístup k alternativním způsobům řešení sporů atd. Pojmout veškeré otázky a problémy 

spojené s přístupem ke spravedlnosti lze vskutku jen stěží.  

Další řádky jsou proto věnovány poznámkám k úzké výseči z nich – konkrétně k současnému 

přístupu ke spravedlnosti prostřednictvím práva na advokáta z pohledu jedné 



z nejzranitelnějších sociálních skupin, jejíž zájmy, a to včetně otázky přístupu ke 

spravedlnosti, si naše společnost klade za cíl chránit
1
, a kterou představují nezletilé děti.  

Jako jeden z příkladů významných počinů probíhajících aktuálně na legislativním poli 

v otázce práva nezletilých na advokáta lze jmenovat vydání směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2013/48 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se 

evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci 

s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody, jejíž 

implementace
2
 je v současné době předmětem legislativních změn příslušných trestněprávních 

předpisů.
3
 Jedním z cílů uvedené směrnice je zajistit reálnou možnost zvolit si obhájce ve 

vyžadujícím státě v případech trestního řízení s přeshraničním dosahem. Zmíněná směrnice 

dále vymezuje společná minimální pravidla pro právo na přístup k obhájci, která mají 

společně se stanovením dalších minimálních procesních práv podezřelých a obviněných vést k 

posílení důvěry v trestní soudnictví jiných členských států
4
, a tím i ke zlepšení mezinárodní 

justiční spolupráce.      

Ve vztahu k právům dítěte v rámci trestního řízení směrnice členským státům ukládá 

konkrétní povinnosti k zajištění informování třetí osoby po zbavení osobní svobody 

nezletilého podezřelého nebo obviněného.
5
 Směrnice však současně umožňuje, aby se členské 

státy od těchto povinností za určitých podmínek odchýlily.
6
 V takovém případě však musí 

zajistit, aby byl o tom, že bylo zbaveno osobní svobody dítě, informován orgán odpovědný za 

ochranu nebo zájmy dětí bez zbytečného prodlení.
7
 V reakci na jmenovaný požadavek 

vyjádřený ve směrnici obsahuje návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

                                                           
1 viz např. v čl. 40 odst. 2 písm. b) ii) Úmluvy o právech dítěte („ … dítě má právo být okamžitě a přímo, v 

nutných případech prostřednictvím svých rodičů nebo zákonného zástupce, informováno o obviněních, proti 

němu vznášených, a mít při přípravě a při uplatnění své obhajoby právní nebo jinou potřebnou pomoc.“) 

2 implementační lhůta je do 27.11.2016 

3 zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, zák. č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů 

4 zejména čl. 3 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/48 

5 čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/48: „Je-li podezřelou nebo obviněnou osobou 

dítě, členské státy zajistí, aby osoba, která má za dítě rodičovskou zodpovědnost, byla co nejdříve 

informována o zbavení osobní svobody a o příslušných důvodech, ledaže je to v rozporu s nejlepším zájmem 

dítěte; přičemž v takovém případě je informována jiná vhodná dospělá osoba. Pro účely tohoto odstavce se 

za dítě považuje osoba mladší 18 let.“ 

6 čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/48 

7 čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/48 



doplnění ustanovení upravující informační povinnost v případě zadržení, zatčení nebo vzetí 

do vazby mladistvého.
8    

Dále na českého zákonodárce čekají další legislativní práce na implementaci nejnovější 

směrnice v této oblasti, kterou je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze 

dne 11.5.2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými 

osobami v trestním řízení.
9
 Tato směrnice vstoupila v platnost dnem 10.6.2016. 

Implementační lhůta byla stanovena do 11.6.2019. 

Cílem této směrnice je zavést procesní záruky, které zajistí, že děti, tedy osoby mladší 18 let, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, budou schopny toto řízení 

chápat a sledovat a uplatňovat své právo na spravedlivý proces. V čl. 6 směrnice podrobně 

popsané ustanovení o pomoci obhájce se však nebude v českých podmínkách s ohledem na 

vymezený účel směrnice v její preambuli vztahovat na děti mladší 15 let. Směrnice se má 

vztahovat pouze na trestní řízení a nikoliv na jiné druhy řízení, zejména na řízení, která jsou 

speciálně určena pro děti a která by mohla vést k uložení ochranných, nápravných nebo 

výchovných opatření.
10

 Vztahuje se však na děti, které nebyly původně podezřelými nebo 

obviněnými osobami, ale které se stanou podezřelými nebo obviněnými osobami v průběhu 

výslechu orgánu činného v trestním řízení.
11

   

Obě výše jmenované směrnice tak míří se svými požadavky na zajištění práva na obhájce 

výlučně do trestního řízení. 

V této souvislosti se nabízí poukázat na to, že v českém justičním systému stále
12

  přetrvává 

významná nevyrovnanost v právu na advokáta mezi dětmi mladšími 15 let a mladistvými
13

, 

jak vychází z příslušné úpravy obsažené v zákonu č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže). Zatímco mladistvý má zákonem garantované právo na nutnou 

obhajobu od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a 

neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm 

                                                           
8 je navrhováno pouze doplnění ust. § 46 odst. 2 zák. 218/2003 Sb. o větu: Namísto zákonného zástupce nebo 

opatrovníka, kteří nemohou mladistvého zastupovat pro střet zájmů, se vyrozumí, je-li to v zájmu 

mladistvého, opatrovník ustanovený podle § 43 odst. 2. Zaměstnavatel mladistvého se vyrozumí pouze, 

prohlásí-li mladistvý, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, že s takovým vyrozuměním 

souhlasí. 

9  byla publikována 21.5.2016 v Úředním věstníku EU, řada L, č. 132, str. 1 an. 

10  bod (17) preambule směrnice  č. 2016/800 

11 čl. 2 odst. 4 směrnice č. 2016/800 

12 Tento nežádoucí stav byl již v minulosti kritizován Výborem OSN pro práva dítěte. 

13 dle § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 218/2003 Sb. je mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil 

patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku 



zajistit,
14

 dítě mladší 15 let má sice teoreticky právo na to, zvolit si kdykoliv advokáta, ale 

obligatorně je mu ustanoven opatrovník – advokát až pro řízení před soudem pro mládež.
15

   

Z hlediska legitimního požadavku na přístup ke spravedlnosti, resp. na odbornou právní 

pomoc není rozhodné, že děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné a tudíž nemohou být 

účastníky trestního řízení.  Je jistě nepochybné, že osoba mladší 15 let je vzhledem ke svému 

věku významně zranitelná, a to zejména z hlediska psychické odolnosti, životních zkušeností i 

obecného právního povědomí. Faktická potřeba advokátní služby začíná již při prvním 

kontaktu dítěte s orgánem veřejné moci, nikoliv až v průběhu soudního řízení. Odbornou 

právní pomoc nemůže zásadně nahradit pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, 

který v drtivé většině nemá právnické vzdělání, není nezávislý na státu a nemá další výsady a 

kvality, které jsou spojeny s výkonem advokátní profese.  

Přístup ke spravedlnosti spojený s právem na advokáta hraje významnou roli nejen v trestním 

řízení, ale i v řízení civilním. V souvislosti s případnými adresáty právní pomoci, kterými by 

měli být nezletilí, se typicky jedná o řízení o úpravě poměrů a péči nezletilého ve smyslu 

zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Ačkoliv se tato řízení bezprostředně 

týkají práv nezletilého, nezletilí jsou v těchto řízeních zastoupeni (zpravidla) orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí, a nikoliv advokátem.
16

  

Právní pomoc dítěte, které může mít v uvedených řízeních bezpochyby zcela jiné zájmy než 

jeho rodiče, je tak skrze rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka de facto omezena.  Jako o 

řešení by bylo možné uvažovat o institutu bezplatného právního zastoupení nezletilých. 

V českém prostředí momentálně neexistuje systém (bezplatné) právní pomoci určený výlučně 

dětem. V řízeních je dítě, které nemá plnou procesní způsobilost, zastoupeno opatrovníkem (v 

drtivé většině orgánem sociálně-právní ochrany dětí), a proto si v praxi nelze dost dobře 

představit, že by dítě požádalo o ustanovení advokáta, jak účastníkům řízení umožňuje 

občanský soudní řád. 
17

  

Jako jeden z příkladů, kde se absence advokátního zastoupení dítěte obzvláště projevuje, je 

zjišťování názoru dítěte prováděného soudcem v řízení o úpravu péče o nezletilého
18

. V praxi 

                                                           
14  ust. § 42 odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2003 Sb. 

15  ust. 91 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže: „Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro 

mládež advokáta. Advokát tu vykonává svá oprávnění i po dosažení zletilosti dítěte až do skončení řízení ve 

věci dítěte mladšího patnácti let.“ 

16 dle § 455 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v řízení o předběžném opatření 

upravující poměry dítěte platí, že: „Nezletilý nemusí být zastoupen; nemá-li nezletilý zákonného zástupce 

nebo nemůže-li jej zákonný zástupce zastupovat, jmenuje mu soud příslušný podle § 467 opatrovníka 

bezodkladně po předání věci. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.“ 

V řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé dítě: § 469: odst. 1 : Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, 

kterého soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.“ 

17 Ust. § 30 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

18 ust. § 100 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 



takový výslech dítěte probíhá zpravidla bez účasti rodičů, tudíž i jejich právních zástupců.  

Jelikož v zákoně není zakotvena povinnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako 

opatrovníka nezletilého účastnit se všech soudních jednáních, může takový výslech v praxi 

proběhnout dokonce i bez účasti opatrovníka. Vztah dítěte vůči soudům a ostatním 

účastníkům řízení je tak ohledně dosažitelnosti právní pomoci velice nevyrovnaný.  

Kromě toho že je obsah činnosti advokáta a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte odlišný, je 

třeba rovněž zdůraznit, že zatímco mezi advokátem a klientem je navázán zákonem přísně 

upravený vztah (založený na principech jako je povinnost mlčenlivosti, profesní odpovědnost, 

nezávislost advokáta na státu), dítě svého opatrovníka ve většině případů nezná a ani není 

poučeno, jakou funkci má opatrovník ve vztahu k ochraně jeho zájmů plnit. Dítě je tak 

v řízení v jeho věci z pohledu přístupu ke spravedlnosti, tedy ve smyslu zastoupení 

advokátem, zcela „bezprizorní“. Lze učinit závěr, že přístup dětí ke spravedlnosti je v tomto 

směru velmi omezený. Právní pomoc dítěti nemůže přicházet ani skrze advokáta rodiče. 

Advokát rodiče již ze své podstaty není advokátem dítěte. V důsledku této skutečnosti tak 

mnohdy nedochází k naplnění práva dětí na vyjádření svého názoru a práva účastnit se 

rozhodování o svých záležitostech.
19

 

Částečným řešením této problematiky může být zřízení úřadu ombudsmana pro děti, který již 

ve většině států Evropy
20

 funguje a o kterém již na české politické úrovni také probíhá 

diskuze. 

Efektivnost
21

 tohoto řešení bude závislá na vymezení pravomoci
22

 takového úřadu.  

 

Ze shora uvedených úvah lze uzavřít, že ačkoliv je naše společnost schopna identifikovat 

osoby, jejichž přístup ke spravedlnosti je nutno obzvlášť bedlivě střežit, při prosazování 

deklarovaných práv je stále co zlepšovat. Tento nesnadný úkol leží z velké části na bedrech 

advokátního stavu a lze si jen přát, aby advokacie i nadále zůstala profesí, která se nebojí čelit 

                                                           
19 Článek 12 Úmluvy o právech dítěte: „1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je 

schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které 

se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo 

správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo a nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.“  

20 Beqiraj, J., McNamara, L.: Children and Access to Justice: National Practices,International Challenges 

Bingham Centre for the Rule of Law Report, October 2016 

21 K tomu blíže: Hodgkin, R., Newell, P.: European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), 2010 

survey, The role and mandate of children’s ombudspersons in Europe: Safeguarding and promoting 

children’s rights and ensuring children’s views are taken seriously 

22  Např. na Slovensku nemá možnost zasahovat do sporů o svěření dítěte do péče v případě rozvodu. Otázka je 

upravena zák. č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  



mnohdy převaze bezpráví a zachová si v širokém pojetí justičního systému místo, které ji 

náležet má. 

 

 

 


