
OKRESNÍ SOUD PRAHA-VÝCHOD 
Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1 
Mgr. Filip Bartoš,  
pověřený zastupováním funkce místopředsedy pro civilní a opatrovnický úsek 
 
 
Kopie: -     Veřejný ochránce práv Anna Šabatová 

- www.sinagl.cz 
 
 
Sp. zn. 41 St 35/2018 
 
 
Vážený pane magistře Bartoši, 
 
Dnes mi od Vás Datovou schránkou přišlo Vaše vyjádření ohledně mé stížnosti na průtahy 
v soudním řízení 30P515/2017, kde uvádíte informaci, cituji: „Dne 17. 7. 2018 je činěn dotaz 
na stav realizace rodinné terapie s tím, že zpráva zatím nedošla. Z vyjádření soudkyně JUDr. 
Dany Haňkové k Vámi podané stížnosti pak vyplývá, že jsou aktuálně shromažďovány 
podklady pro rozhodnutí o návrhu otce na výkon rozhodnutí.“ 
 
Dnes jsem telefonicky kontaktoval Centrum (Centrum psychologicko-sociálního poradenství 
Středočeského kraje), kde mi bylo sděleno, že toto není pravda, neboť Centrum posílalo 
1.8.2018 Datovou schránkou zprávu na Okresní Soud pro prahu východ.  
 
Dle sdělení Centra byla datová zpráva s číslo ID datové zprávy 595896175 na Váš soud 
doručena 1.8.2018 ve 12:47.  
 
Jak je tedy možné, že uvádíte ve Vaší odpovědi datované dne 3.8.2018, že zpráva od 
Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ještě nedorazila? 
Jak je možné, že po 5ti dnech poté, co zpráva dorazí na Váš soud mi přijde datovou 
schránkou informace, že zpráva od Centra nedorazila? Opatrovnické soudy mají vyvíjet 
maximální úsilí, aby minimalizovaly újmu na nezletilých dětech. Toto však není můj 
případ, kdy matka odmítá spolupracovat na nařízené rodinné terapii již přes 2 měsíce a 
soud Praha východ vůbec nekoná.  
 
Ve světle těchto okolností nemohu souhlasit s vyřízením mé stížnosti, tak jak jste ji 
vyřídil.  
 
Jelikož jste mne ve Vaší zprávě z dnešního dne neinformoval o případném opravném 
prostředku (odvolání nebo dovolání), nemohu tento nijak podat a tak se obracím přímo na Vás. 
 
Velmi Vás na základě těchto skutečností žádám o laskavé důkladné prověření skutkového 
stavu (zřejmě jste neměl k dispozici všechny informace, i když je to velmi divné) a o urychlené 
kroky, které konečně povedou k tomu, aby synové mohli mít i otce a nejen matku, která se 
snaží synům zabránit v kontaktu s otcem a nerespektuje vykonavatelná nařízení soudu a tímto 
se otci i soudu vysmívá. O toto Vás žádám jménem svých synů pro jejich blaho. 
 
S pozdravem 
 
Petr Vlček 
R.č. 740705/2015 
Odesláno datovou schránkou dne 6.8.2018 


