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Pro zpracovávání kazuistik, pro publikaèní èinnost v odborných èasopisech, zpracování bakaláøských a diplomových
prací èi vìdecko-výzkumné cíle a žádosti o grantovou podporu je mnohdy vhodné a úèelné prostudovat ukonèené soudní
spisy z oblasti trestního, rodinného èi obèanského práva.
Získávání informací a podkladù z ukonèených soudních spisù je samozøejmì možné, ale je nutno reflektovat dva základní faktory:
i/ na pøístup do uzavøených soudních spisù z vìdeckých/výzkumných dùvodù není právní nárok (tzn. že studium spisu mùže být povoleno, ale v pøípadì, že pøedseda soudu – žádost se tedy adresuje pøedsedovi pøíslušného soudu –
studium spisu zamítne, není možné podávat žádné opravné
prostøedky a nahlédnutí do soudního spisu nárokovat),
a zároveò
ii/ pøi publikaèních aktivitách informací, poznatkù a dat
získaných ze soudních spisù je autor povinen zachovávat
všechna pøíslušná ustanovení zákona è. 101/2000 Sb.,
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù ve
znìní pozdìjších pøedpisù.

l

1 PØÍSTUP DO UZAVØENÝCH SOUDNÍCH
SPISÙ

Oprávnìní podat žádost o umožnìní studia soudních spisù
z vìdecko-výzkumných dùvodù se opírá o Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, è.j. 505/2001 – Org,
kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní,
krajské a vrchní soudy ve znìní pozdìjších pøedpisù, a taxativnì je uvedeno v jeho § 189 a § 190.
§ 189 Studium spisù z vìdeckých (výzkumných)
dùvodù
1) Studium spisù ve vìcech pravomocnì rozhodnutých
soudy povoluje pøedseda soudu, který spravuje spisovnu,
kde je spis uložen, na základì písemné žádosti, která musí
být potvrzena (doporuèena) organizací, pro kterou nebo v jejímž zájmu je studium provádìno.
2) Studium spisù uvedených v odstavci 1 povoluje soukromým osobám pøedseda krajského (mìstského) soudu
v mimoøádných pøípadech. V pøípadì pochybnosti si vyžádá
stanovisko Ministerstva spravedlnosti.
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§ 190
1) Studium spisù se zásadnì provádí ve vyhrazených
prostorách soudu za pøítomnosti vedoucího soudní kanceláøe nebo jiného povìøeného zamìstnance.
2) Opisy èi fotokopie dùkazních prostøedkù nebo výpisy z nich lze provádìt jen se souhlasem pøedsedy soudu, u nìhož je spis uložen, na náklady osoby tyto opisy požadující.
l

2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÙ

Ochrana osobních údajù je upravena v zákonì è. 101/2000
Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Cílem zákona je naplnìní práva každého na ochranu
pøed neoprávnìným zasahováním do soukromí.
Zákon v § 4 vymezuje pojmy, které jsou významné pro
správnou interpretaci zákona – zejména definuje pojem
„osobní“ a „citlivý“ údaj.

Tedy, v pøípadì kazuistických bakaláøských a diplomových pracích, kde je podkladem zpravidla jeden èi dva
pøípady, zpravidla není sbìr/zpracovávání (tak, jak je definován v tomto zákonì) osobních údajù nutné.
l

3 ZÁVÌR

Praktické pøípady øešení trestními èi civilní soudy mohou
pøinést zajímavé podklady pro definování èi položení hypotéz/výzkumných otázek nebo naopak tyto hypotézy/výzkumné otázky potvrdit èi vyvrátit. Kazuistické zpracování
tìchto pøípadù je relevantní a validní èinností, která obohacuje publikaèní aktivity a mnohé odborné publikace èiní ètivìjšími; je však bezpodmíneènì nutné i v tìchto publikacích
postupovat podle daných pravidel.
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