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Mgr. JiříGloc
místopředseda okresního soudu v Děčíně
Masarykovo náměstí 1

405 02 Děčín

k č.i. st 1/2015

V Praze dne 10. března2015

StěŽovate|ka: K|ára Černá, nar' 4' srpna 1976, bytem Praha 5, Bronzová 2o22t25, PsČ 155 oo

právně zastoupena:

Mgr. Josefem Fiřtem, LL.M', advokátem, reg. ČAK 10551,
se síd|em Praha 1, op|etalova 55, PSČ 11o oo
vykonávajícím advokaciijako spo|eěník společnostiAdvokátní kance|ář KF Lega|,
s.r.o.

soudce Mqr. Jaros|av Novák

Replika stěŽovatelkv na vviádření soudu ze dne 19. února 2015

Adr'okátrlí kirrlceláŤ KF Legal" s.r.o.

Opleta|ova 1015/55, 1 1 0 00 Praha 1, Ceská republika
|Č: 29143608 l DlČ: cZ29143608

akralkf-ak.cz I www.kf-ak.cz
tel+420 22.2362069-71 lfax +.420 2ZZ362OSg

Advokátníkance|ář Kt Lega|, s'r'o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soutju v Praze, sp. zn. { 203759
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V áŽený pane místopředsedo,

děkuji Yám za zas|ání Vaší reakce na naši stíŽnost na průběh řizeni, které je vedeno Vaším
soudem pod sp. zn. 9 P 34|2013 (dále jen ,,podání soudu..)' Ačko|i vítám, Že věc by|a soudem
prověřena a Že naše stíŽnost by|a, byť částečně, shledána jako důvodná, nemohu se zce|a
ztotoŽnit se způsobem, jakým by|a stíŽnost vyřízena, kdyŽ se soud podle mého názoru
nevypořáda| se všemi námitkami, které jsme v naší stíŽnosti uvedIi. TaktéŽ povaŽuji za nutné se
vyjádřit k některým tvrzením soudce Mgr. Jaros|ava Nováka a zapisovate|ky Květy Krškové.

V první řadě ie podle mého názoru třeba konstatovat. Že porušení povinnosti soudce nespočívá
primárně v tom, Že věc mě|a bvt odročena dříve. iak ie uvedeno v podání soudu. nÝbrŽ v tom. Že
iednání mělo za situace. kdv mě| soudce spis u sebe. řádně proběhnout. Nic totiŽ nebráni|o tomu.
aby iednání proběh|o. kdyŽ podání odvo|ání proti oředběŽnému opatření neníjakouko|i ořekáŽkou
iednání ve věci samé' Toto konstatování. podle našeho názoru stěžeiní. které ie také h|avním
bodem naší stíŽnosti. v podání soudu však iasně nezaznělo.

Nesprávným je tak pod|e našeho názoru, i s oh|edem na právní argumentaci obsaŽenou jiŽ

vnašem podání ze dne ,l6. |edna 2015, právní názor Mgr. Jaros|ava Nováka o tom, Že,,nemohl
jednat ve věci změny výchovy, dokud nebude rozhodnuto odvolacÍm soudem..,

Až druhotné, je pro nás to, že o odroěení jsme neby|i vyrozuměni předem, a tedy byly
zmařeny námi vynaIožené nákIady. Pro odročení totiŽ nebyl v dané chví|i Žádný právní
důvod, když spis byl nadřízenému soudu odesIán až dne 13. ledna 2015.

Zcela nesouviseiící s předmětem stíŽnosti. nepravdivé a evidentně zatíŽené oředsudkv vůči
stěŽovatelce. ie pak tvrzení Mor. Jaros|ava Nováka o tom. Že,maÍka yrámci sÍyku snezleÍilou
nepředala tuto otci, ale předala ji do dětského domova, aniŽ bv o tom otce informovala,,, Soudce
Mor. Jaros|av Novák má zřeimě na mvs|i oředání Nelv do Klokánku v době. kdv se psvchickv
zhrouti|a a nechtě|a se vrátit zpět k otci. Toto ie zřeimé téŽ ze spisu - konzi|iárního vvšetření
dětské psvchiatrie FN Moto| z nedě|e 16.3.2014. které bezprostředně předcháze|o předání
nez|eti|é Ne|v do K|okánku. kde ie konstatováno. Že dívka zvracela a pIaka|a v důs|edku
působeného stresu a matce bv|a zároveň doporučena hospita|izace dcery' Uvést ie třeba téŽ to' Že
v bezorostředně předcházeiící pátek dne 14. 3. 2014 nebvla nez|eti|á Ne|a matce vsouladu
s tehdv p|atnÝm soudním rozhodnutím předána a namísto toho bv|a schována v obchodě svt7ch
prarodičů. abv nás|edně musela bÝt h|edána oo|icií a tou také matce oředána. Navíc otec by| o
místě pobvtu nez|eti|é Ne|v spraven' S ohledem na zde uvedené považuji takové tvrzení Mgr.
Jaroslava Nováka za zce|a neprofesionální, zavádějíci, opomíjející zásadní skutečnosti a
nespravedlivě očerňující matku nezleti|é.

Soud se pod|e našeho názoru ani řádně newoořáda| s námitkou vztahuiící se k nedodrŽení
ustanovení Q 42 odst. 2 kancelářského řádu, kdyŽ V rozporu s předmětným ustanovením sedě|a
pracovnice osPoD na boční straně soudního stolu ved|e zapisovate|ky. Tuto skutečnost totiŽ ve
svém vyjádření zapisovate|ka potvrzuje, kdyŽ uvádí, Že se jednalo o jedinou vo|nou Žid|i v soudní
síni. K tomuto ie třeba uvést. Že takováto skutečnost není v Žádném případě om|uvou pro

nedodrŽení přís|ušného ustanovení kance|ářského řádu a ie povinností soudu zaiistit. abv iednání
moh|o proběhnout v sou|adu s přÍslušnÝmi právními předois)r.

Za prokázané máme také porušení ustanovení $ 11 vyh|ášky Ó,3711992 sb., kdyŽ pokud jak tvrdí
zapisovate|ka, řádně vyvo|a|a účastníky řízení slovy ,,Ve věci nez|eti|é Ne|y Vi|he|mové, pojd'te si
dá|'., mě|i této výzvě účastníci porozumět a do soudní místnosti na tento pokyn vejít. Pokud jak
dá|e uvádí ,,účastníci seděli před jednací síní, hIedě|i na ni a na její vyvo|ání nijak nereagova|i.., je
evidentní, že jí tvrzenou výzvu jakko|i nepostřeh|i, a tedy bv|a.|i tato vÝzva učiněna. nebv|a zřete|ná
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a mě|a bvt zopakována.

NespornÝm ie i to. Že protoko| o iednání nebv|. a to dokonce na ořímou vÝzvu právního zástupce
účastníka podepsán. Domnívám se přitom, Že je-|i tento protoko| vyhotoven bezprostředně po
proběhnuvším jednání a jedná se o oficiá|ní protokol o proběhnuvším jednání, musí být správnost
a pravost tohoto protoko|u stvrzena osobami tento protoko| vyhotovující a tedy být řádně
podepsán.

Přesnou pak není ani citace údainého tvrzení právního zástupce stěŽovateIkv' který se
newiadřova| k soudu nepříiemně. a|e po ce|ou dobu iednání bv|o ieho vvstupování zdvořilé a
stříz|ivé. Právní zástupce stěŽovate|ky není jiŽ schopen přesně citovat svou Žádost o podpis
předávaného protoko|u, je si však jist, Že Žádost by|a činěna ve zdvoři|ejší podobě, neŽli tak, jak je
citována zapisovate|kou. K tomuto si stěŽovate|ka dovo|uje podotknout, Že je povinností soudu,
v sou|adu s ustanovením $ 40 občanského soudního řádu, pořizovat zvukový nebo zvukově
obrazový záznam' JelikoŽ tomuto nic nebráni|o, om|uvou nerhůŽe být napřík|ad nedostatek
finančních prostředků, kdyŽ by jistě postači|o zapnutí prostého diktafonu, mě|a být tato nahrávka
pořízena, coŽ by pomoh|o vyjasnit i ta tvrzení o průběhu soudního jednání, která kvů|i absenci
zvukového záznamu zřejmě zůstanou sporná.

Zce|a opominuta pak zůsta|a námitka stěŽovate|ky, Že časový harmonogram jednánÍ
Mgr.Jaros|ava Nováka stanovený pro den B. |edna 2015 neumoŽňova| rozhodnutí, ba ani
projednání věci, kdyŽ na předmětné jednání bylo vyhrazeno pouze 40 minut, coŽ s ohledem na
p|ánovaný výs|ech rodičů otce nez|eti|é, kvů|i kterému by|o jednání ve věci samé dříve odročeno,
byl čas zce|a nedostatečný, neumoŽňující jak rozhodnutí ve věci samé, tak ani řádné provedení
výs|echu. JiŽ z této skutečnosti ie zřeimé, Že soud počíta| v rozporu se zákonem' iiŽ předem s tím,
Že věc bude odročovat. Podotknout je třeba téŽ, Že rodiče otce nez|eti|é se na jednání dne B. |edna
2015 nedostavi|i, aniŽ by soud tuto skutečnost jakko|izjišťova|.

Konečně, pokud soud tvrdí, Že spis okresního soudu v Děčíně vedený ve věci 9 P 3412013 je
veden v sou|adu s poŽadavky na vedení spisů vyp|ývajícími z instrukce Ministerstva spraved|nosti
č' 505/2001-org., kterou se vydává vnitřní a kance|ářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
(dále téŽ ,,VKR-), je tato skutečnost pro stěŽovate|ku pozitivní novinkou, kdyŽ její předchozí
zkuŠenost byla taková, Že ve spisu se nacháze|y |istiny s řízením jakkoli nesouvisející a naopak
v něm chybě|a podání, které ona sama Ve věci dříve podávala.

Závěrem si pak stěŽovate|ka dovoluje podotknout, že ani s|oŽitost věci a mnohost podání, nemůŽe
být důvodem pro to, aby toto řízení ve věci péce soudu o nez|eti|é, neby|o ani po 30 měsících od
jejÍho zahájen í rozhod n uto'

Vítáme nařízenÍ jednání na den 16. dubna 2015 a doufáme, Že pťi tomto jednání budou soudem
připraveny podmínky pro to, aby při tomto jednání mohlo dojít k rozhodnutí ve věci samé.

K|ára Cerná
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