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                                                                                                              V Praze dne 29. března 2019

Věc: podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce

Vážený pane ministře,
předsedo Nejvyššího soudu
a předsedo Vrchního soudu v Praze,

jako  Spolek  Šalamoun  považujeme  za  svoji  morální  povinnost  reagovat  okamžitě  na
vystoupení předsedy senátu odvolacího soudu v Praze JUDr. Jiřího Lněničky v trestní věci
č.j.  8  To  25/2018,  v  níž  rozhodoval  dne  28.  3.  2019 o  odvolání  státního  zástupce  proti
zproštění z obžaloby Lukáše Nečesaného. 

Za  vystoupení  považujeme  v  tomto  případě  jak  odůvodňování  svého  rozhodnutí,  tak
následné  vystoupení  před  sdělovacími  prostředky.  Tímto  způsobem JUDr.  Jiří  Lněnička
hrubě poškodil nejen  zproštěného Lukáše Nečesaného, ale i pověst české justice. Pokud tak
učinil výroky, že s rozsudkem, který vyhlásil, sám nesouhlasí a považuje je za špatné, již
tímto způsobem zpochybnil důvěru v rozhodování soudů. Není přece možné, aby soudce
rozhodl proti svému přesvědčení s tím, že k němu byl přinucen nadřízenými soudy. 

Pokud by tak JUDr. Jiří Lněnička uvažoval bez vedlejší snahy poškodit Lukáše Nečesaného,
mohl se této věci zbavit tím, že vysloví svoji podjatost a nebude ve věci dále rozhodovat.
JUDr.  Lněnička si  ovšem neodpustil,  při  ústním odůvodnění svého rozhodnutí,  necitlivě
okomentovat dosavadní postup všech, kteří vystupovali ve prospěch Lukáše Nečesaného,
včetně exministryně Heleny Válkové, která podala ve věci stížnost pro porušení zákona, a
následně  Ústavního  soudu,  Nejvyššího  soudu,  ale  i  nalézacího  soudu,  kteří  ve  věci
pochybností o vině Lukáše Nečesaného rozhodovali. 

Na  druhé  straně  nekriticky  zhodnotil  výstupy  krajské  státní  zástupkyně,  jejíž  poslední
odvolání považoval za důvodné a přesto ho zamítl. Protože tento postup byl médii ochotně
publikován, vyznělo jeho vystoupení jednoznačně v neprospěch člověka, kterého současně
zprošťoval,  přičemž  toto  zproštění  muselo  vyznít  v  podání  JUDr.  Jiřího  Lněničky  v
neprospěch Lukáše Nečesaného.



Za tohoto stavu máme za to, že ješitnost JUDr. Jiřího Lněničky došla tak daleko, že nemůže
být do budoucna dobrým soudcem, protože se nedovede vypořádat s názory nadřízených
soudů a za každou cenu, i  za cenu poškození nevinného, prosazuje své zájmy. Hlavním
produktem je ovšem poškození celé justice, protože veřejnost je nakloněna uvěřit všemu, co
justici zpochybňuje a dehonestuje, a v tomto směru ústy Jiřího Lněničky dostala dokonalou
munici. 

Proto zdůrazňujeme, aby někdo z vás, protože k tomu máte pravomoc všichni tři, podal na
JUDr. Jiřího Lněničku kárný návrh, jehož výsledkem by mělo být zbavení tohoto člověka
funkce soudce.
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