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Smím se napít,
slavný soude?

N
ejkratší poznámka, kterou 
jsem ve škole dostala, zně-
la: „Jí“. Kdyby mohli soudci 
rozdávat poznámky, možná 
bych si odnesla z jednání po-
známku „Pije“. Jak víme, pít 

v soudní síni je podle jednacího řádu povoleno 
pouze ze zdravotních důvodů a se souhlasem 
soudu. Zákaz platí dokonce i o přestávce. 

Jsem zvyklá mít na stole skleničku a průběž-
ně upíjet, lépe se mi pak přemýšlí. Přerušovat 
jednání soudu neustálými dotazy, zda se mohu 
napít, mi připadá nevhodné, a taky trošku ne-
důstojné, připadám si jako ve škole. Takže se 
občas pod lavicí nenápadně napiju z láhve, 
když se soudce nedívá. To ale důstojnost mou 
ani soudu také příliš nezvyšuje. Přitom smys-
lem tohoto pravidla je právě snaha zvýšit dů-
stojnost soudu a podtrhnout autoritu soudce. 
Mám za to, že pravidlo se zcela míjí účinkem.

Skutečná autorita a důstojnost se získává ji-
nak, než udělením práva rozhodovat o tom, kdo 
se kdy může napít.  Pití vody přece není čin-
ností, která by mohla cokoliv znevážit. Je po-
voleno i v Anglii, která si na důstojnosti soudu 
obzvláště potrpí. Pánům v parukách pití vůbec 
nevadí, voda je v jednací místnosti volně k dis-
pozici. A u rozhodčího soudu dostanete i kávu. 

Soudní jednání často trvají mnoho hodin, jsou 
stresující a jak strany, tak soudci se u nich pod 
těžkými taláry pořádně zapotí. Zejména když 
přijdou vedra a jednacích místnosti se promě-
ní v saunu. Proč si svou práci musíme ještě 
znepříjemňovat tak malicherným pravidlem, 
místo abychom si dopřáli  trochu komfortu? 

A nejde jen o komfort, ale i o kvalitu práce. Je 
prokázáno, že nedostatek tekutin zvyšuje úna-
vu, vede k podrážděnosti a oslabuje soustře-
dění. Nic z toho v soudní síni nepotřebujeme. 
Toto pravidlo nepřináší užitek ani stranám, ani 
soudcům. Ani jednomu nevyhovuje přerušovat 
jednání tak triviální otázkou, případně trpět 
dehydratací. Soudní jednání mají, zaplať Bůh, 
tendenci být méně formální než dříve. Bylo by 
krásné, kdyby i ministerstvo spravedlnosti uči-
nilo odvážný krok k modernizaci a toto obsolet-
ní ustanovení zrušilo! •
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