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K č.j.  MSP-569/2017-OSV-OSV 

 MSP-345/2017-OJD-DOH 

 

Věc:   převzetí právního zastupování a stížnost pro odejmutí věci 

zákonnému soudci  a žádost o konání ve věci  

 

Vážení,   

 

touto cestou se na Vás obracím v právní zastoupení pana Milana Bajcára, nar. 

27.09.1970, trvale bytem Smržovka 716 ve věci jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR 

ohledně porušení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích a odejmutí jeho trestní věci 

zákonnému soudci opatřením místopředsedy soudu, na důkaz čeho si Vám dovoluji poslat 

plnou moc udělenou mi dne 26.09.2017.  

  

V prvé řadě si dovoluji konstatovat, že můj klient se na Vaše ministerstvo opakovaně 

obracel několika podáními, ve kterých upozorňoval Ministerstvo spravedlnosti ČR na 

nezákonný postup v jeho trestní věci, kdy jeho trestní věc byla odňata zákonnému soudci. Je 

možné, že jste se v jeho podání správně neorientovali, tudíž si dovoluji učinit v jeho 

zastoupení já toto podání.  

Na jeho podání bylo naposledy reagováno dopisem MS ČR č.j. MSP-569/2017-OSV-

OSV/4 ze dne 30.08.2017. V tomto dopise píše Mgr. Martina Stašková mému klientovi, že se 

v jeho případě jednalo o zákonný postup, a to aplikaci ustanovení § 44 zákona č. 6/2002 Sb., 
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podle kterého platí, že nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout 

soudce nebo senát stanovený rozvrhem práce, předseda soudu stanoví, který jiný soudce 

nebo senát věc projedná a rozhodne, a v případě, že brání naléhavá překážka nebo překážka 

krátkodobé povahy soudci, vyššímu úředníkovi, soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli 

nebo justičnímu čekateli provést ve věci jednotlivé úkony, určí předseda soudu, kdo místo něj 

potřebné úkony provede.  

Ve svém dopise Mgr. Stašková správně píše mému klientovi zákonný postup, a to, že 

to má být předseda soudu, kdo určí soudce nebo senát, který má věc nově projednat a 

rozhodnout.  

Dovoluji si však zdůraznit, že z přípisu Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 

06.01.2017 adresovaného mému klientovi jednoznačně vyplývá, že jeho trestní věc přidělil 

Mgr. Iveta Postulkové místopředseda soudu Mgr. Roman Podlešák (dnes předseda soudu). 

Mám tedy za to, že došlo k porušení citovaného ustanovení § 44 zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, neboť trestní věc mého klienta měl novému soudci přidělovat 

předseda soudu a nikoli jeho místopředseda, toto zákon o soudech a soudcích 

neumožňuje. Dle mého názoru, tak došlo k porušení zákona a tímto by se měl ministr 

spravedlnosti zabývat a řádně se seznámit s přiloženými podklady mého klienta.  

Dle mého názoru došlo jednoznačně k porušení ústavního principu práva na 

zákonného soudce.  

Pro jednoduché zorientování se ve věci si Vám dovoluji poslat přípis Mgr. Romana 

Podlešáka (dnes předsedy soudu) ze dne 06.01.2017, sp.zn. 11 Si 4/2017, adresovaný mému 

klientovi, ze kterého jednoznačně vyplývá, že danou trestní věc mého klienta přidělil Mgr. 

Ivetě Postulkové z titulu své funkce místopředsedy soudu, nikoli z pozice předsedy soudu, 

údajně z pověření předsedy soudu JUDr. Ladislava Hejtmánka.  

Kdy k tomuto se vyjádřil i Městský soud v Praze dopisem ze dne 07.02.2017, č.j. Si 

136/2017, kterým sděluje mému klientovi, že spisy po soudci Mgr. Hájkovi rozděloval 

tehdejší místopředseda soudu Mgr. Roman Podlešák, a to z titulu své funkce, nikoli na 

základě písemného pověření.  

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (§ 44) však neumožňuje rozdělování 

spisů místopředsedovi soudu z titulu jeho funkce, ale pouze předsedovi soudu.  

 

Je tak jednoznačné, že Mgr. Iveta Postulková byla nezákonnou soudkyní, neboť 

této byla trestní věc mého klienta přidělena opatřením místopředsedy soudu, nikoli 

předsedy soudu.  
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Žádám Vás jménem mého klienta, abyste se řádně seznámili s podklady zaslanými 

mým klientem, resp. zejména podklady, které Vám nyní posílám, a učinili další nezbytné 

kroky, který budou vést k odstranění zásahu do ústavně zaručeného práva mého klienta na 

zákonného soudce. Pokud nebude v této věci postupováno dle zákona je můj klient připraven 

danou věc medializovat.  

 

Předem děkuji za řádné seznámení se s věcí a zaslání mi oznámení dalšího postupu 

v této věci  

 

 S pozdravem  

 

V Praze dne 29.09.2017     JUDr. Jana Bláhová, advokátka   

 

 

Přílohy: plná moc ze dne 26.09.2017 

   přípis Mgr. Romana Podlešáka ze dne 06.01.2017, sp.zn. 11 Si 4/2017 

   přípis MS v Praze ze dne 07.02.2017, č.j. Si 136/2017 

 


