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Vážený pane, 

 

předsedou Krajského soudu v Praze jsem byl pověřen vyřízením Vašeho podání, kterým 
vyslovujete nesouhlas s vyřízením Vaší stížnosti na průběh jednání dne 18.4.2019 u Okresního 
soudu Praha-východ ve věci vedené pod sp.zn. 1T 11/2017 

Na základě Vašeho podání jsem vyžádal předmětný spis Okresního soudu Praha-východ 1T 
11/2017 a provedl jeho kontrolu, avšak Váš nesouhlas se způsobem vyřízení Vaší stížnosti 
místopředsedkyní Okresního soudu Praha-východ jsem neshledal důvodným.  

Předně je třeba zdůraznit, že ani z protokolu o hlavním líčení, které se konalo dne 18.4.2019, ani 
ze zvukového záznamu tohoto hlavního líčení nevyplývá, že by se předsedkyně senátu chovala 
v průběhu hlavního líčení nezdvořile, či nerespektovala zásadní pravidla slušného chování a 
důstojnosti řízení před soudem. 

Pokud jde o Vaše námitky vůči procesnímu postupu předsedkyně senátu, tak k tomu je třeba říci, 
že vedení jednání soudu, stejně jako rozhodování o procesních návrzích, je součástí nezávislé 
rozhodovací činnosti soudců, kterým tuto pravomoc svěřuje příslušný procesní předpis, tedy 
v tomto případě trestní řád. Orgány státní správy soudu nejsou oprávněny přezkoumávat postup 
soudců při výkonu jejich nezávislé rozhodovací činnosti, když takový přezkum je v trestním 
řízení možný toliko v rámci řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích. Naproti 
tomu orgány státní správy soudů nejsou v tomto směru nadány žádnou pravomocí, přičemž 
ustanovení § 164 odst. 2 zákona č. 6/2002 v platném znění výslovně stanoví, že stížností se nelze 
domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti. O tom, 
zda procesní postup předsedkyně senátu byl v souladu se zákonem, může rozhodnout toliko 
nadřízený soud v rámci rozhodování o opravném prostředku, nikoli orgán státní správy soudu 
jakým je předseda a místopředseda soudu.  

Se závěry místopředsedkyně Okresního soudu Praha-východ tedy lze polemizovat pouze potud, 
že jí nepřísluší zaujímat stanoviska k procesnímu postupu předsedkyně senátu při výkonu 
nezávislé rozhodovací činnosti, lze s ní však nepochybně souhlasit, pokud vyhodnotila Vaši 
stížnost jako nedůvodnou.  

 

Mgr. Petr Franc, v.r. 
místopředseda Krajského soudu v Praze 
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