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TISKOVÁ ZPRÁVA
Justiční aktivista Tomáš Pecina podal ústavní stížnost

na ministerstvo spravedlnosti proti omezení systému infoJednání

Dnes podal pražský justiční aktivistaTomáš Pecina, známýmimo jiné úspěšným spo-
rem s ministerstvem spravedlnosti o seznam soudců a státních zástupců, členů bývalé Komu-
nistické strany Československa, ústavní stížnost proti tomu, že ministerstvo v polovině března
přestalo na svých internetových stránkách infoJednání uvádět údaje o účastnících řízení a za-
bránilo tak veřejnosti, zejména novinářům, dozvědět se, které případy budou soudy během
následujícího měsíce projednávat. Podle dostupných informací se tak stalo na osobní příkaz
ministryněMarie Benešové.

„Nouzový stav vyhlášený v souvislosti s pandemií koronaviru je velkým lákadlem pro
státní orgány provést to, co by jim za normálních okolností nikdy nemohlo projít,“ říká ak-
tivista. „Tím spíš bychom se však měli takové zvůli postavit. Uvědomme si, že teď je jejich
systém v podstatě k ničemu: víme, že soudy jednají, ale o čem, to smějí vědět jen privilego-
vaní. Veřejná kontrola soudní moci tím fakticky zaniká a veškeré informace o jednání soudů
budou dostávat toliko někteří, soudcům, případně státním zástupcům, naklonění novináři.“

S tím souhlasí i brněnský advokát Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., který Pecinu před
Ústavním soudem zastupuje, a dodává: „Jde o bezprecedentní zásah do práva veřejnosti na
informace o rozhodovací činnosti soudů, kterému může zabránit jedině Ústavní soud.“

Ohledně informací o soudních jednáních vede T. Pecina spor i s Úřadem pro ochranu
osobních údajů, který mu nepravomocně uložil pokutu ve výši 50 tisíc korun za zveřejňování
informací o soudních jednáních na Internetu. Aktivista přitom nedělal nic jiného, než že vy-
užíval ministerstvem již zveřejněných údajů a pouze rozšířil možnosti, jak v nich vyhledávat.

Text ústavní stížnost je přiložen k této tiskové zprávě.

Mobilní telefon na Tomáše Pecinu je +420-724029083, kontakty na jeho právního zá-
stupce R.Cholenského naleznete v záhlaví této tiskové zprávy.

V Brně dne 4. dubna 2020
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