VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. srpna 2009 č. 1063
o Pravidlech pro výběr kandidátů na funkci soudce
Evropského soudu pro lidská práva

Vláda
I. schvaluje Pravidla pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu
pro lidská práva, obsažená v příloze tohoto usnesení;
II. ukládá ministryni spravedlnosti zajistit realizaci pravidel uvedených
v bodě I tohoto usnesení.

Provede:
ministryně spravedlnosti

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 26. srpna 2009 č. 1063

PRAVIDLA PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ
NA FUNKCI SOUDCE EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Kandidáti na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Soud“)
voleného za Českou republiku podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
(dále jen „Úmluva“)1 jsou vybíráni ve výběrovém řízení podle následujících pravidel:
Článek 1
Harmonogram výběrového řízení
(1) Výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Soudu vyhlašuje Ministerstvo
spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) nejpozději čtrnáct měsíců před předpokládaným
koncem funkčního období stávajícího soudce Soudu zvoleného za Českou republiku. Období
mezi zveřejněním výzvy na internetových stránkách ministerstva podle článku 3 odst. 1 a
uplynutím lhůty k předkládání kandidatur činí alespoň dva měsíce. Návrh kandidátní listiny
předloží ministr spravedlnosti vládě nejpozději deset měsíců před předpokládaným koncem
funkčního období stávajícího soudce Soudu.
(2) V případě, že k uvolnění funkce soudce Soudu zvoleného za Českou republiku
dojde dříve než s koncem jeho funkčního období, vyhlásí ministerstvo výběrové řízení bez
zbytečného odkladu. Období mezi zveřejněním výzvy na internetových stránkách ministerstva
a uplynutím lhůty k předkládání kandidatur činí alespoň dva měsíce. Návrh kandidátní listiny
předloží ministr spravedlnosti vládě nejpozději dva měsíce po uplynutí lhůty k předkládání
kandidatur.
Článek 2
Požadavky na osoby kandidátů
(1) Kandidát na funkci soudce Soudu musí:
a) být státním občanem České republiky,
b) mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon funkce
soudce některého z nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu nebo být uznávaným
právníkem,
c) skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce Soudu po
případném zvolení,
d) mít dostatečné znalosti problematiky mezinárodní ochrany lidských práv, zejména
judikatury Soudu,
e) aktivně ovládat alespoň jeden z jednacích jazyků Soudu.2
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(2) Kandidát na funkci soudce Soudu by měl:
a) aktivně ovládat oba jednací jazyky Soudu,
b) splňovat věkové kritérium spočívající v tom, že mu věková hranice 70 let3 umožňuje
zastávat funkci soudce po celé řádné funkční období4 nebo v případě, že má být zvolen
soudce, aby nahradil soudce, jehož funkční období neskončilo, mu věková hranice 70
let umožňuje zastávat funkci po zbytek funkčního období svého předchůdce,5
c) po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost ustanovovat soudce ad hoc
k projednání stížností podaných k Soudu.
Článek 3
Výzva k předkládání kandidatur
(1) Ministerstvo přijme vhodná opatření k tomu, aby výzvě k předkládání kandidatur
zajistilo co nejširší publicitu, především výzvu zveřejní na svých internetových stránkách a
oznámí ji soudům, státním zastupitelstvím, právnickým profesním organizacím a děkanům
právnických fakult veřejných vysokých škol v České republice.
(2) Ministerstvo ve výzvě upřesní náležitosti kandidatur a další podrobnosti týkající se
jejich předkládání.
(3) Kandidatury předkládají jednotliví kandidáti ministerstvu ve lhůtě stanovené ve
výzvě.
Článek 4
Složení komise pro výběr kandidátů
(1) Komise pro výběr kandidátů se skládá z ministra spravedlnosti, který je jejím
předsedou, z vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudem, z člena
jmenovaného ministrem zahraničních věcí a z dalších dvou členů, které jmenuje ministr
spravedlnosti z řad významných právnických osobností. Osobní právo být členem komise
mají též předsedové Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, jakož
i veřejný ochránce práv.
(2) Právo zasedat v komisi nemá ten, kdo sám předložil kandidaturu.
Článek 5
Jednání komise pro výběr kandidátů
(1) Jednání komise svolává ministr spravedlnosti po uplynutí lhůty k předkládání
kandidatur. Komise se usnáší většinou hlasů přítomných členů, předseda komise má
rozhodující hlas při rovnosti hlasů.
(2) Komise přezkoumá předložené kandidatury a vyřadí ty, které zjevně nesplňují
požadavky uvedené v článku 2 odst. 1 nebo jsou neúplné, aniž by kandidát dostatečně
odůvodnil nesplnění některé z náležitostí upřesněných ve výzvě podle článku 3 odst. 2.
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(3) Komise následně vyslechne kandidáty, jejichž kandidatury nebyly vyřazeny podle
odstavce 2. V rozhovoru s kandidátem komplexně prověří jeho předpoklady pro výkon funkce
soudce Soudu a zjistí jeho motivaci. Může si od kandidáta vyžádat doplňující dokumenty a
rozhodnout o dodatečném ověření jeho jazykových předpokladů pro výkon funkce.
(4) Po uskutečnění postupu podle odstavce 3 komise vyřadí kandidáty, kteří nesplňují
požadavky uvedené v článku 2 odst. 1. Jestliže je počet zbývajících kandidátů menší než tři
nebo mezi nimi nejsou zastoupena obě pohlaví, rozhodne komise o dalším postupu
směřujícím k nalezení chybějících kandidátů.
(5) Ze zbývajících kandidátů vybere komise tři, kteří nejlépe splňují požadavky
uvedené v článku 2; pokud budou na třetím místě v pořadí z tohoto pohledu dva srovnatelní
kandidáti, z nichž jeden je pohlaví, které není na prvních dvou místech v pořadí zastoupeno,
komise upřednostní kandidáta tohoto pohlaví.
(6) Komise o svém rozhodování pořizuje zápis, ve kterém stručně uvede důvody
svých rozhodnutí. Ministerstvo vyrozumí kandidáty o výsledku výběrového řízení.
(7) Jestliže poté, co komise vybere tři kandidáty, se některý z nich kandidatury vzdá
nebo přestane splňovat požadavky uvedené v článku 2 odst. 1, komise vybere náhradního
kandidáta.
Článek 6
Kandidátní listina České republiky
(1) Kandidátní listinu České republiky tvoří tři kandidáti vybraní postupem podle
článku 5. Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí. Pokud ani po doplnění výběrového
řízení postupem podle článku 5 odst. 4 kandidátní listina neobsahuje kandidáty pohlaví, které
je v současném složení Soudu zastoupeno méně než 40 %, přiloží se k ní popis průběhu
výběrového řízení s uvedením objektivních důvodů, pro které nebylo možno takovou
kandidátní listinu sestavit.
(2) Kandidátní listinu schvaluje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Kandidátní
listinu následně předá ministr zahraničních věcí Výboru ministrů Rady Evropy.
(3) Jestliže vláda kandidátní listinu neschválí, výběrové řízení se opakuje. Lhůty
uvedené v článku 1 lze v takovém případě přiměřeně zkrátit.

