
 

 

 
 

Ústavní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky, Nejvyšší správní soud 
České republiky  

 
ve spolupráci s Centrem právní komparatistiky Právnické fakulty University Kalovy v 

Praze a Institutem pro procesní právo university Freiburg  
 

za podpory Alexander von Humboldt Stiftung a Nadace Hugo Grotius 
 

pořádají 
 

konferenci na téma 
 

ODŮVODNĚNÍ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ Z TEORETICKÉHO A PRAKTICKÉHO 
HLEDISKA  

 
 

dne 9. - 10. listopadu 2010 v budově Ústavního soudu, Brno, Joštova 8. 
 
 
 

CÍL, STRUKTURA A ZAMĚŘENÍ  
Cílem konference je především vzájemná informace o základních problémech soudního 
rozhodnutí. Konfrontovány budou přístupy především civilních a ústavních soudů, a to velmi 
relevantních jurisdikcí Evropské unie a USA. Významné je srovnání kontinentální kultury (a v 
jejím rámci procesní kultury germánské, francouzské a východoevropské) s kulturou 
anglosaskou.  
 
První panel, jenž je na programu první den konference, představí pojetí soudního rozhodnutí 
v osmi státech, jakož i základní koncepce Evropského soudního dvora a Soudu pro lidská práva. 
Struktura jednotlivých zpráv je jednotná a týká se základních otázek odůvodnění rozhodnutí, 
jakými jsou právní úprava, struktura rozhodnutí a jeho odůvodnění, mimoprávní a právní a 
právně dogmatické základy rozhodnutí, základní struktura soudních rozhodnutí a jejich 
odůvodnění, odůvodnění a účel řízení, resp. opravné prostředky a další.  
 
Jednotlivé národní koncepty a koncepty obou nadnárodních soudů budou poté vyhodnoceny 
pomocí srovnávací analýzy.  
 
Druhý panel konference, jenž je na programu 10. listopadu, se bude zabývat jednotlivými 
základními tématy, podle nichž byly strukturovány i národní zprávy. Referenti těchto příspěvků 
nejsou vázáni chápáním rozhodnutí v jejich vlastní jurisdikci. Úkolem těchto referátů je analýza 
klíčových problémů (a to i na základě národních zpráv z prvního dne) a představa jejich řešení.  
 
Zahraniční referenti patří do okruhu nejlepších znalců procesního, ústavního a evropského 
práva a obecné právní teorie.  
 
Konference poslouží jak praktikům, tak teoretikům se zájmem o procesní právo. Jednotlivé 
příspěvky budou následně publikovány ve sborníku.  
 

Simultánní tlumočení (čeština, angličtina, němčina) zajištěno 
Vstup volný, registrace: JUDr. Göttinger, (vlastimil.gottinger@usoud.cz). 

mailto:vlastimil.gottinger@usoud.cz�
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PROGRAM 

 
 

9. 11. 2010: Přehled problematiky, srovnání 
 
Dopoledne (9.00 - 12.30) 
• 9.00-9.20: Slavnostní projevy (JUDr. Rychetský, předseda Ústavního soudu, JUDr. 

Brožová, předsedkyně Nejvyššího soudu, JUDr. Baxa, předseda Nejvyššího správního 
soudu) 

• 9.20-9.30: Organizační a tématický úvod  
• Národní zprávy 

- 9.30-10.00: Rakousko (Dr. Irmgard Griss, předsedkyně Nejvyššího soudního dvora) 
- 10.00-10.30: Velká Británie (Prof. Neil Andrews, Univerzita Cambridge) 
- 10.30-11.00: Francie (Prof. Frédérique Ferrand, Univerzita Lyon) 
- 11.00-11.30: přestávka na kávu 
- 11.30-12.00: Spolková republika Německo (Prof. Peter Gottwald, Univerzita Řezno) 
- 12.00-12.30: Slovinsko (Prof. Marijan Pavčnik, Univerzita Ljubljana) 
- 12.30-13.00: diskuse 

Přestávka na oběd: 13.00-14.00 
Odpoledne (14.00 - 18.00) 

- 14.00-14.30: Polsko (Prof. Lech Morawski, Univerzita Toruň) 
- 14.30-15.00: Slovensko (Prof. Alexander Bröstl, Univerzita Bratislava) 
- 15.00-15.30: USA (Prof. Peter Murray, Univerzita Harvard) 
- 15.30-16.00: Česká republika (Prof. Pavel Holländer, Ústavní soud ČR, PF MU) 
- 16.00-16.30: přestávka na kávu  

• 16.30-17.00: Evropský soud pro lidská práva (Dr. Vít Schorm, vládní zmocněnec pro 
zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva) 

• 17.00-17.30: Evropský soudní dvůr (Prof. Martin Nettesheim, Univerzita Tübingen) 
• 17.30-18.00: diskuse 
 
10. 11. 2010: Analýza základních problémů 
 
Dopoledne (9.00 - 12.30) 
• 9.00-9.30: Základní modely odůvodnění soudních rozhodnutí - srovnání (Prof. Luboš Tichý, 

Univerzita Karlova v Praze) 
• 9.30-10.00: Účel řízení a odůvodnění rozhodnutí (Prof. Rolf Stürner, Univerzita Freiburg, 

Německo) 
• 10.00-10.30: Obsah soudního odůvodnění (Prof. Uwe Kischel, Univerzita Greifswald, 

Německo) 
• 10.30-11.00: Základní struktury soudních rozhodnutí a jejich odůvodnění (Doc. Dr. Zdeněk 

Kühn, Nejvyšší správní soud, PF UK, Česká republika) 
• 11.00-11.30: přestávka na kávu:  
• 11.30-12.00: Uveřejnění odůvodněných rozhodnutí (Prof. Alexander Bruns, Univerzita 

Freiburg, Německo)  
• 12.00-13.00: diskuse 
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Přestávka na oběd: 13.00-14.00 
Odpoledne (14.00 - 18.00) 
• 14.00-14.30: Jednotné vótum nebo jejich většina jako forma odůvodnění civilního 

rozhodnutí nejvyšších soudů (Dr. Felix Maultzsch, Freiburg, Německo) 
• 14.30-15.00: Soudní rozhodnutí a separátní vótum (Dr. Roderick Munday, Univerzita 

Cambridge, Velká Británie) 
• 15.30-16.00: Soudní rozhodnutí, opravné prostředky a uveřejnění rozhodnutí (Dr. František 

Ištvánek, Nejvyšší soud ČR, Česká republika) 
• 16.00-16.30: přestávka na kávu:  
• 16.30-17.00: Odůvodnění a opravné prostředky (Prof. František Zoulík, Univerzita Karlova 

v Praze, Česká republika) 
• 17.00-17.30: diskuse 
• 17.30-18.00: závěr konference: Prof. Tichý, Prof. Bruns, JUDr. Rychetský 
 




