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Věc: podnět k zahájení kárného řízení a výzva 
 
 
 Pane Bajcáre, 
 
 Ministerstvo spravedlnosti obdrželo Vaše opětovné podání označené jako podnět 
k podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 7 
Mgr. Ivetou Postulkovou pro její postup ve věci sp. zn. 24T 158/2007 a výzvu ke zbavení 
výkonu funkce státního zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě Mgr. Tomáše 
Hájka. 
 
 Z pověření pana ministra Vás musím opětovně informovat, že ministerstvo sleduje 
a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v řízení a rozhodování pouze 
z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské etiky, a zda v řízení 
nedochází ke zbytečným průtahům. Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu 
soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti. 
   

Dále k tomu uvádím, že ve Vaší věci rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 7 v řízení 
sp. zn. 24T 158/2007, který Vás odsoudil, Městský soud v Praze v řízení sp. zn. 
61To 62/2013, kdy Vaše podání zamítl a Nejvyšší soud v řízení sp. zn. 3Tdo 1176/2013, který 
Vámi podané dovolání odmítl. V žádném z těchto řízení nebylo shledáno pochybení, které 
by konstituovalo skutkovou podstatu kárného provinění soudce. Z tohoto důvodu návrh 
na zahájení kárného řízení podán nebude. Rovněž nebylo shledáno pochybení na straně 
Mgr. Tomáše Hájka jako státní zástupce. Pakliže se domníváte, že se některá z osob činných 
v justici dopustila trestného činu, učiňte podání příslušnému policejnímu orgánu či státnímu 
zastupitelství. 

 
Závěrem Vás musím upozornit, že Vaše další podání shodného či obdobného obsahu 

budou bez dalšího úkonu zakládána. 
 

S pozdravem 
 

                            JUDr. Irina Sobotková 
               vedoucí odd. justičního dohledu 
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