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Věc: podnět k prošetření 
 
 
 
 Pane Bajcáre, 
 
 
 Ministerstvo spravedlnosti obdrželo Vaše opětovné podání označené jako podnět 
k prošetření, ve kterém popisujete, že u Obvodního soudu pro Prahu 7 mohlo dojít 
k závažnému protiprávnímu jednání, a to „pletichaření a zneužití pravomoci úřední osoby 
při přidělování agendy po odchodivším soudci Hájkovi.“ Tyto praktiky některých zástupců 
justice označujete jako zločinné spolčení. Návrh na zahájení kárného řízení s Mgr. Tomášem 
Hájkem považuje pouze za formální, neboť toto řízení bylo dne 10. 6. 2009 Nejvyšším 
správním soudem zastaveno, neboť funkce soudce zanikla dne 31. 5. 2009. Dále píšete, 
že „díky tomuto absurdnímu a účelovému postupu, byl takto totálně zdiskreditovaný 
a nevěrohodný člověk Mgr. Hájek, za své posluhování vládním a politickým kmotrům 
převážně z řad ODS ještě v taláru a místopředseda soudu, umístěn do „TRAFIKY“, a to 
na post státního zástupce v České Lípě, kde možná posluhuje dodnes.“ Jste přesvědčen, 
že více jak 100 vyjmenovaných věcí uvedených v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
bude muset být zrušeno a znovu projednáno. V tomto seznamu není uvedena věc sp. zn. 
24T 158/2007, ve které jste figuroval jako obžalovaný. Pro tuto skutečnost máte vysvětlení – 
„věc bylo třeba přidělit tomu správnému soudci a loajálnímu soudci, aby byl Hájek pomstěn“, 
neboť jste proti jeho osobě rozpoutal mediální tlak. K úvaze o přezkoumání výše uvedených 
100 věcí Vás vede přípis předsedy Obvodního soudu pro Prahu 7 Mgr. Romana Podlešáka 
ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 2 St 5/2017, adresovaný Vašemu právnímu zástupci JUDr. Josefu 
Klofáčovi. Mgr. Podlešák v něm JUDr. Klofáčovi sdělil, že vypracováním rozsudku ze dne 
28. 5. 2009 pověřil tehdejší soudkyni trestního úseku JUDr. Ivu Fialovou. Dále uvádíte, 
že následné přidělení věci sp. zn. 24T 158/2007 Mgr. Ivetě Postulkové bylo učiněno v rozporu 
s právními předpisy, tudíž Mgr. Postulková nebyla zákonnou soudkyní. Podle Vašeho názoru 



 

 

„je doložitelně prokazatelné, že toto „pochybení“ bylo s největší pravděpodobností učiněno 
záměrně s určitým úmyslem – msta za odejitého Hájka.“ 

 
V souvislosti s prověřováním Vámi uváděných skutečností bylo vyžádáno vyjádření 

Mgr. Podlešáka, na jehož základě Vám sděluji, že ve věci sp. zn. 24T 158/2007 byl předsedou 
senátu Mgr. Tomáš Hájek. Ten však ke dni 31. 5. 2009 rezignoval na funkci soudce 
a místopředsedy soudu pro věci trestní. Podle § 129 odst. 4 tr. řádu Mgr. Podlešák pověřil 
JUDr. Ivu Fialovou vypracováním písemného vyhotovení rozsudku. Věc jí byla přikázána 
v souladu s pověřením tehdejšího pověřeného předsedy soudu JUDr. Ladislava Hejtmánka, 
zejména však v souladu s rozvrhem práce na rok 2009, podle kterého místopředseda soudu 
pro věci trestní mj. vyhodnocoval a organizoval práci na trestním úseku (viz § 121 odst. 4 
zákona o soudech a soudcích). K 30. 6. 2009 zbývalo po Mgr. Hájkovi písemně vypracovat 
celkem 106 rozsudků (z toho 95 v senátu 24T) a 15 usnesení (z toho 14 v senátu 24T), proto 
pověřit Mgr. Postulkovou, která již měla od 1. 5. 2009 v senátu 24T 100% nápad nových 
trestních věcí, by bylo nesystematické a zatěžující. Jak již jste již byl přípisem Mgr. Podlešáka 
ze dne 2. 10. 2015 informován, v létě a na podzim roku 2009 se mezi soudce Obvodního 
soudu pro Prahu 7 rozdělovala veškerá agenda po Mgr. Hájkovi. Změnou rozvrhu práce č. 6 
z 29. 4. 2009 byla Mgr. Postulková od 1. 5. 2009 přidělena do senátu 24T vedle jeho 
tehdejšího předsedy Mgr. Hájka a po jeho odchodu se stala předsedkyní tohoto senátu. Proto 
přebírala většinu neskončených věcí senátu 24T (celkem 14) a také věci, které již skončeny 
byly, avšak dosud nenabyly právní moci, což byl případ i věci sp. zn. 24T 158/2007. V rámci 
rovnoměrného zatížení soudců byly věci napadlé Mgr. Hájkovi rozděleny opatřením, jež bylo 
součástí sp. zn. Spr. 888/2009, podle § 44 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, mezi ostatní 
soudce obvodního soudu. Tímto opatřením se nerozdělovaly věci skončené, avšak dosud 
nepravomocné. O nich bylo rozhodnuto, že pokud tzv. obživnou, bude je řešit 
Mgr. Postulková jako nová předsedkyně senátu podle rozvrhu práce na rok 2009. Věc sp. zn. 
24T 158/2007 byla skončená rozsudkem dne 28. 5. 2009 a po odvolacím řízení nabyla právní 
moci dne 22. 12. 2009. Na základě Vámi podaného dovolání o ní rozhodoval Nejvyšší soud, 
který dne 9. 3. 2011 rozsudek nalézacího soudu i usnesení soudu odvolacího zrušil. Věc tedy 
obživla, přičemž se spisový materiál vrátil obvodnímu soudu dne 14. 4. 2011. 
Po prostudování rozvrhů práce na roky 2009, 2011 a 2016 vč. relevantních dodatků lze 
uzavřít, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by byly v rozporu s obsahem vyjádření 
Mgr. Podlešáka a zpochybňovaly by závěr, že Mgr. Postulková byla zákonnou soudkyní. 

 
JUDr. Jitce Poláchové, která věc sp. zn. 24T 158/2007 vyřizuje nyní, byla věc 

přidělena na základě změny v rozvrhu práce na rok 2016, ke které došlo 1. 10. 2016.  
 
K institutu zákonného soudce se rovněž vyjádřil Ústavní soud ve svém rozhodnutí 

ze dne 6. 6. 2002 v rozhodnutí III. ÚS 711/01, kdy konstatoval, že ústavní imperativ, dle 
něhož "nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci" (čl. 38 odst. 1 al. 1 Listiny 
základních práv a svobod), je ochranou především proti libovolnému či účelovému obsazení 
jednajícího soudu ad hoc, a nelze jej zaměňovat za procesní prostředek, jímž by mělo být ex 
post zvráceno již vydané rozhodnutí. Lze proto na účastníkovi soudního řízení, aby námitku 



 

 

porušení ústavní ochrany, plynoucí ze zásady o zákonném soudci, uplatnil včas, 
tj. bezprostředně poté, co skutečnosti ji odůvodňující se mu staly známy.  

 
Jak bylo dále zjištěno, na den 14. 6. 2017 je ve věci sp. zn. 24T 158/2007 nařízeno 

veřejné zasedání o povolení obnovy řízení. Námitky, které by mohly ovlivnit soudní 
rozhodnutí, uplatněte v průběhu zasedání. 

 
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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