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Věc: podání 
 
 
 
 Vážený pane, 
 
 
 Ministerstvo spravedlnosti obdrželo Vaše podání označené jako „informace ve věci 
zločinného jednání soudce“, v němž uvádíte, že se soudce Krajského soudu v Brně 
Mgr. Tomáš Kurfiřt měl dopustit nespravedlnosti, když v řízení sp. zn. 10T 11/2015 nepřijal 
dne 2. 8. 2016 peněžitou záruku nabídnutou Bc. Romanou Královou za vazbu obžalovaného 
Patrika Ryšánka. 
 
 K tomu uvádím, že ministerstvo podle § 123 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech 
a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských 
a okresních soudů v řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti 
jednání a soudcovské etiky a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům. Jakožto 
ústřednímu orgánu moci výkonné mu proto nepřísluší, s výjimkou zákonem vymezených 
případů, hodnotit rozhodovací činnost nezávislého orgánu moci soudní a zasahovat do ní.  
 
 Fyzické a právnické osoby jsou podle § 164 zákona o soudech a soudcích oprávněny 
obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo 
o nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem. 
Stížností se však nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé 
rozhodovací činnosti.  
 



 

 

 Z výše uvedeného plyne nepříslušnost Ministerstva spravedlnosti přezkoumávat, zda 
soud přijme či nikoliv peněžitou záruku za obžalovaného. K přezkumu rozhodnutí soudu 
I. stupně slouží institut řádného opravného prostředku, v tomto případě stížnost, o které bude 
rozhodovat Vrchní soud v Olomouci. 
 
 

S pozdravem 
        
 

        JUDr. Irina Sobotková v. r. 
 vedoucí oddělení justičního dohledu 

 
 
 
Za správnost vyhotovení: M. Plaschková 
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