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Moc soudní vykonávají nezávislé a 
nestranné soudy:

Soustava obecných soudů 

Ústavní soud



Soustavu obecných soudů tvoří:

okresní  soudy

krajské soudy 

vrchní soudy

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší soud ČR



Okresní soudy

jsou základním článkem soustavy obecných soudů ČR

v ČR je celkem 86 okresních soudů

v Praze a v Brně mají tyto soudy odlišné názvy - Obvodní soud pro 
Prahu 1 až 10 a Městský soud Brno 

rozhodují v občanskoprávním řízení a v trestním řízení jako soudy 
prvního stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským 
soudům – např. obchodní věc do 100.000,- Kč, trestní věc - pokud 
na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice je do 
pěti let.



Okresní soudy v přípravném řízení trestním rozhodují o:

Příkazu k zatčení

Příkazu k vzetí do vazby

Příkazu k domovní prohlídce

Nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu

Ustanovení obhájce



Krajské soudy

v ČR je osm krajských soudů

Praha,Ústí nad Labem, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, 
Brno, Ostrava, Městský soud v Praze, který je krajským soudem pro 
Prahu 

prvoinstančně   rozhodují  v některých obchodních věcech, ve 
sporech o ochranu osobnosti a  nejzávažnějších trestných činech -
pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice 
činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest

prvoinstančně rozhodují ve věcech správního soudnictví

druhoinstačně rozhodují o řádných opravných prostředcích proti 
rozhodnutím okresních soudů



Vrchní soudy

Vrchní soud v Praze s působností pro českou část ČR

Vrchní soud v Olomouci s působností pro moravskou a 
slezskou část ČR

rozhodují  o řádných opravných prostředcích proti 
rozhodnutím krajských soudů tam, kde tyto soudy 
rozhodují v I. stupni



Nejvyšší správní soud

sídlí v Brně na Moravském náměstí

vrcholný článek správního soudnictví

rozhoduje ve věcech správních o mimořádných 
opravných prostředcích - o kasačních stížnostech proti 
pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve 
správním soudnictví



Správní soudnictví

Správní soudnictví vykonávají vedle NSS i specializované senáty a
specializovaní samosoudci krajských soudů, resp. Městského soudu v
Praze: 

rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným orgánem 
exekutivy, orgánem územního samosprávného celku, jakož i 
fyzickou nebo právnickou osobou či jiným orgánem  v oblasti 
veřejné správy 

rozhodují o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu 

rozhodují o ochraně proti nečinnosti správního orgánu 

rozhodují ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo 
znovuobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých 
kompetenčních sporech



Nejvyšší soud České republiky

sídlí v Brně na ul. Burešova 

spolu s Nejvyšším správním soudem je nejvyšším článkem soustavy 
obecných soudů České republiky

skládá z předsedy a místopředsedů ( jmenuje prezident republiky) a 
dalších soudců, kteří dvě kolegia – Trestní a Občansko právní a 
obchodní kolegium

soudcem Nejvyššího soudu může být jmenován právník s nejméně  
desetiletou odbornou praxí

rozhoduje  o mimořádných opravných prostředcích - o dovoláních a 
stížnostech pro porušení zákona - směřují  proti rozhodnutím soudů 
odvolacích ( krajských nebo vrchních ) 



Ústavní soud České republiky

hlavním úkolem je ochrana ústavnosti a ochrana 
základních lidských práv a svobod

Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů

sídlí v Brně na ul. Joštova

je tvořen patnácti soudci

soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu
Parlamentu ČR prezident republiky na dobu deseti let, přičemž 
opakování mandátu Ústava ČR nezakazuje



Ústavní soud České republiky

soudcem Ústavního soudu se může stát bezúhonný občan České 
republiky, který je volitelný do Senátu Parlamentu ČR (tzn. má 
nejméně 40 let), získal vysokoškolské právnické vzdělání a byl
nejméně deset let činný v některém právnickém povolání 

soudce Ústavního soudu má imunitu a nelze trestně stíhat bez 
souhlasu Senátu a zadržet jej lze jen v případě, že byl dopaden při 
spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté

rozhodnutí Ústavní soudu jsou buď ve formě nálezu nebo usnesení

nálezy a  usnesení Ústavní soud zveřejňuje v tištěné Sbírce nálezů 
a usnesení Ústavního soudu. Nejvýznamnější nálezy se vyhlašují v
oficiální Sbírce zákonů. Kromě toho Ústavní soud všechna svá 
rozhodnutí zveřejňuje v internetové databázi NALUS na svých 
webových stránkách



Ústavní soud  rozhoduje:

o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem

o zrušení jiných právních předpisů (např. nařízení vlády, 
ministerských vyhlášek,   obecně závazných vyhlášek a nařízení 
obcí a krajů) nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s 
ústavním pořádkem nebo se zákonem

o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému 
zásahu státu

o ústavní stížnosti právnických nebo fyzických osob proti 
pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do 
jim ústavně zaručených základních práv a svobod



Ústavní soud  rozhoduje:

o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby 
poslance nebo senátora

v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu
funkcí poslance nebo senátora 

o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky 

o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké 
sněmovny a Senátu 



Ústavní soud  rozhoduje:

o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního 
soudu, které je pro ČR závazné, pokud je nelze provést jinak

o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné 
rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s 
ústavními nebo jinými zákony

o sporech a rozsahu kompetencí státních orgánů a orgánů územní 
samosprávy 

o souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, a to před její 
ratifikací



Budova Ústavního soudu
http://www.augle.cz/ustavni-soud



Zasedání Ústavního soudu ČR

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/informacni-zakon-se-kvuli-cez-menit-nebude-us-navrh-odmitl/828331



Pracovní list
Uveď, jaké postavení má Ústavní soud ČR v rámci moci soudní: 

Uveď, kde má Ústavní soud  ČR sídlo a jaký je jeho hlavní úkol:

Uveď, jakou formu mají rozhodnutí Ústavního soudu ČR:

Uveď, v jakých věcech Ústavní soud ČR rozhoduje:



Pracovní list

Vyjmenuj soudy, které patří do soustavy obecných soudů:

Uveď, jak se nazýváme okresní soudy v Praze a  Brně:

Uveď který z obecných soudů není soudem odvolacím: 

Uveď o čem rozhoduje Nejvyšší soud ČR a kde má sídlo:

Uveď kolik máme vrchních soudů a kde mají sídlo:



Použité zdroje:
• TOMANCOVÁ, Jaroslava a Karel SCHELLE. A KOL. Právní nauka pro školy a praxi. VI. Praha: 

EUROLEX, 2004. ISBN 80-86432-78-5. 
• TOMANCOVÁ, JUDr. Jaroslava. A KOL. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice: František 

Šalé - ALBERT, 2007. ISBN 80-7326-110-3.
• http://www.concourt.cz/clanek/internetcs
• http://www.nsoud.cz/
• http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchn%C3%AD_soud_v_Praze
• http://ius.tulacek.eu/ustavni-pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-28
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresn%C3%AD_soud

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Svoboda.


