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Vážený pane předsedo,

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo dne 13. 6. 2020 Vaše podání, v němž s odkazem na
články na webových adresách požadujete zájem o tuto kauzu a provedení případných
příslušných opatření.
V dané věci Vám především sdělujeme, že je třeba přímo v podání specifikovat, co konkrétně
a v jaké věci je požadováno. Ministerstvo z odkazovaných článků nemůže předjímat, proti
čemu směřují Vaše námitky a jakým způsobem má dojít ke zjednání požadované nápravy.
V této souvislosti je třeba uvést, že pravomoc Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k soudům
se řídí zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto
zákona ministerstvo sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v řízení
a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání, soudcovské etiky
a toho, zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům.
Dle předchozího odstavce je tak zřejmé, že Ministerstvu spravedlnosti jakožto ústřednímu
orgánu moci výkonné nepřísluší, s výjimkou zákonem vymezených případů, hodnotit
rozhodovací činnost nezávislého orgánu moci soudní a zasahovat do ní, a to včetně postupu,
který rozhodnutí předcházel.
Ke zrušení napadaného rozhodnutí nebo jeho částí, zrušení všech obsahově navazujících
rozhodnutí, k doplnění chybějícího nebo neúplného výroku, anebo k opětovnému projednání
věci příslušným orgánem a k novému rozhodnutí, je-li ho zapotřebí, může vést řízení
o stížnosti pro porušení zákona. Tento mimořádný opravný prostředek v trestním řízení
směřuje pouze proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl
porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení (proti výroku

o trestu lze stížnost pro porušení zákona podat jen v případě, že uložený trest je ve zřejmém
rozporu s účelem trestu nebo ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu či k
poměrům pachatele). Podat ho je oprávněn pouze ministr spravedlnosti, u něhož lze při
splnění daných podmínek iniciovat podání této stížnosti. V případném podnětu k podání
stížnosti pro porušení zákona musí být zároveň přesně označeno napadené rozhodnutí, a to
především uvedením soudu rozhodujícího ve věci a spisové značky. Současně je třeba rozvést
konkrétní námitky, v nichž je porušení zákona spatřováno, tak, aby mohl být podnět řádně
prošetřen.
S pozdravem

JUDr. Ivana Borzová
vedoucí oddělení justičního dohledu

JUDr. Ivana Borzová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
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