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Úřad městské části Praha 1 

Vodičkova 18, CZ-115 68 

tel.: +420 221 097 111 

posta@praha1.cz, www.praha1.cz 

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 

 

        Vážený pan 

        Jan Šinágl 

        Sodales Solonis z.s. 

        Ulice bratří Nejedlých 335 

        267 53 Žebrák 

        IDDS: u2zs3bk 

 

vaše č.j.:  

č.j.: UMCP1 058585/2020     v Praze dne 5. 2. 2020 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

bývalým starostou městské části Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským mi byla postoupena vaše 

podání doručená zdejšímu úřadu dne 5. 9. 2019 (č. j. UMCP1 379226/2019) a 25. 12. 2019  

(č. j. UMCP1 591090/2019).  

 

Administrativu vedenou k přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1 mám na starosti já, resp. 

můj sekretariát. Starosta městské části návrh na volbu přísedícím pouze předkládá 

zastupitelstvu městské části. 

 

Při přípravě materiálu k volbě přísedících vycházím z ustanovení zákona č. 6/2002 Sb.,  

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích). To znamená, že zájemce o funkci přísedícího musí  

 vyplnit přihlášku,  

 pokud není občanem Prahy 1, musí podepsat čestné prohlášení, že má na území Prahy 

1 pracoviště,  

 pokud se na něj vztahuje tzv. lustrační zákon (zákon č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech  

a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 

Slovenské republiky), musí podepsat čestné prohlášení podle tohoto zákona a předložit 

lustrační osvědčení a 

 předložit výpis z evidence Rejstříku trestů. 
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Základní osobní údaje zájemce uvedené ve vyjmenovaných podkladech se porovnají s údaji 

v občanském průkazu. 

 

Následně požádám předsedu Obvodního soudu pro Prahu 1 o souhlas s volbou navrženého 

kandidáta. Pokud pan předseda s volbou kandidáta souhlasí, připravím návrh volby starostovi 

tak, aby mohl návrh předložit zasedání zastupitelstva městské části. Posledním úkonem je 

písemné informování navržených kandidátů a předsedy Obvodního soudu pro Prahu 1  

o výsledku volby.  

 

Na občanský průkaz, výpis z evidence Rejstříku trestů a lustrační osvědčení pohlížím jako na 

veřejnou listinu ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je 

uvedeno: 

Veřejná listina 

§ 567 

 Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou 

za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou 

listinou nebyla. 

§ 568 

 (1) Je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu 

listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce 

veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak. 

 

Při charakterizování veřejné listiny lze také použít ustanovení § 131 odst. 1 zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, které praví: Veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudem České republiky, jiným 

orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněným jiným právním předpisem  

v mezích jeho pravomoci, potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který 

listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost. Veřejnou listinou je i listina, kterou 

prohlašuje za veřejnou jiný právní předpis. 

 

A nyní k JUDr. Ivanu Archibaldu Vávrovi. Jmenovaný působil jako přísedící Obvodního 

soudu pro Prahu 1 v letech 1990 – 2010 (neověřené údaje). Znovu se o tuto funkci ucházel 

v roce 2018. Spolu s přihláškou předložil negativní lustrační osvědčení vydané v roce 1992 

ministrem vnitra ČSFR Ing. Jánem Langošem. Dále předložil výpis z evidence Rejstříku 

trestů fyzických osob ze dne 25. 4. 2018. Ve výpisu nejsou žádné informace o odsouzení 

dotyčné osoby.  
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S volbou JUDr. Ivana Archibalda Vávry přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1 vyjádřil 

souhlas jeho předseda JUDr. Michal Princ, a to dopisem z 10. 5. 2018. 

 

JUDr. Ivan Archibald Vávra byl zvolen přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1 na období 

2018 – 2022 na 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 konaném dne 12. 6. 2018. 

Při posuzování dokumentů, které jsem připravoval starostovi městské části Praha 1 Ing. 

Oldřichovi Lomeckému pro jednání zastupitelstva (Ing. Lomecký skončil jako starosta 

v listopadu 2018), mě neupoutalo nic, co by nasvědčovalo skutečnosti, že dokumenty byly 

padělané. Přesto jsem na základě vašeho podání telefonicky oslovil JUDr. Michala Prince, 

předsedu Obvodního soudu pro Prahu 1, a dotázal se ho na jeho názor. Pan předseda mi zaslal 

kopii dopisu ze dne 4. 11. 2019, ve kterém vám sděluje, že prověřoval pravost údajů vedených 

na JUDr. Vávru v Rejstříku trestů, přičemž shledává vaše podezření ze spáchání trestného 

činu JUDr. Vávrou jako neopodstatněné. 

 

Vážený pane Šinágle, ani přes výše uvedené skutečnosti neberu vaše upozornění na lehkou 

váhu. Domnívám se ale, že pro prověření pravosti podkladů předložených JUDr. Ivanem 

Archibaldem Vávrou nemohu učinit více. Pokud máte k dispozici důkazy svědčící  

o pravdivosti vašeho tvrzení, obraťte se prosím na orgány činné v trestním řízení.  

 

 

 

 

Mgr. Ing. František Dvořák v. r. 

tajemník Úřadu městské části Praha 1 

 

 

 

Na vědomí: starosta městské části Praha 1, zde 
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