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SOUSTAVA SOUDŮ V ČR 

• soustava soudů je soubor soudů, jejich působnost, organizační uspořádání a vzájemné 
vztahy 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEJVYŠŠÍ 
SPRÁVNÍ SOUD     

NEJVYŠŠÍ SOUD 

Vrchní soudy 

Krajské soudy 

Okresní soudy 

ÚSTAVNÍ SOUD    

Stojí mimo soustavu 
obecných soudů 

1. Dle znaků                                       ,  

které jsou uvedeny u jednotlivých 
soudů v rámečkách a ve slepé mapě, 
zkus poznat, ve kterých městech 
uvedené soudy sídlí (počáteční 
písmena ti napoví) 

Vrchní soud sídlí v P............................... 
a v  O...................................... 

Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a 
Ústavní soud sídlí B....................... 
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1) Doplň. Pracuj s Ústavou ČR (čl. 81, 82).   
 

Soudní moc vykonávají jménem republiky                                                   soudy. 

Soudci jsou při výkonu své funkce                                                       . 

ÚSTAVNÍ SOUD 

2) Rozhodni o správnosti. Pokud není věta pravdivá, oprav ji.  
Pracuj s Ústavou ČR (čl. 84). 

• Ústavní soud se skládá z 10 soudců.                 ANO  NE 

• Ústavní soudci jsou jmenováni na dobu patnácti let.  ANO  NE 

• Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident    ANO  NE 
se souhlasem Senátu. 

• Soudcem Ústavního soudu se může stát občan,               ANO   NE 
kterému je 40 let a 10 let vykonával právnické povolání. 

 

3) O čem rozhoduje Ústavní soud. Pracuj s Ústavou čl. 87. 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

4) Vysvětli. 

„… Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“ 

Zdroj: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., čl. 90. 

Víš, co je presumpce neviny? …................................................................................. 
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Výňatek z Ústavy 

Moc soudní 

Článek 81 
 
Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. 
 

Článek 82 
 
(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. 
(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné 
odpovědnosti stanoví zákon. 
(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné 
správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný. 
 

Článek 84 
 
(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let. 
(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. 
(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské 
právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání. 
 

Článek 87 
 
(1) Ústavní soud rozhoduje 
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, 
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem 
nebo zákonem,  
c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, 
d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených 
základních práv a svobod, 
e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, 
f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, 
g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku podle čl. 65 odst. 2, 
h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, 
i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, 
pokud je nelze provést jinak, 
j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve 
shodě s ústavními nebo jinými zákony, 
k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému 
orgánu.  
(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před 
její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována. 
(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud 
a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou- li v rozporu se zákonem, 
b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému 
orgánu. 
 


