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Si 136/2017  Vyřizuje: Mgr. Iveta Jaroušková Lenská     Praha 7. 2. 2017 

 

 

 

Sdělení 

 

 

Vážený pane, 

 

 

 dne 24. 1. 2017 jste podal u Městského soudu v Praze žádost dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte JUDr. Ladislava 

Hejtmánka o zodpovězení následujících dotazů: 

 
1) Zda a koho jste v roce 2009 zmocnil, určil či pověřil k tomu, aby spis č.j. 24 T 158/2007, po 

odchodivším soudci Mgr. Hájkovi, přidělil Mgr. Postulkové? Jedná se mi o období, kdy jste byl 

předsedou Obvodního soudu pro Prahu 7.  

 

2) Toto Vaše zmocnění, pověření či určení jiné osoby, aby rozdělovala spisy po odchodivším 

soudci Mgr. Hájkovi, jste učinil písemnou formu, nebo pouze ústně? V případě písemné formy 

prosím o doložení kopie.  

 

3) Je Vám známo, podle jakého klíče – rozdělovníku, byly spisy soudcům po odchodivším soudci 

Mgr. Hájkovi, touto Vámi určenou osobou rozděleny?  

 

4) Je Vám známo, zda spisy po odchodivším soudci Mgr. Hájkovi, byly rozděleny náhodně, nebo 

dle vlastního uvážení Vámi určenou - pověřenou osobou?  

 

5) Měl jste Vy osobně možnost ovlivnit rozdělení jednotlivých spisů po odchodivším soudci Mgr. 

Hájkovi určitým soudcům, a to prostřednictvím Vámi určené osoby? Např. poradou s touto 

osobou, a to o vhodnosti určitého soudce k přidělení jednotlivého spisu, nebo dle náročnosti spisu 

– kauzy, či s přihlédnutím k schopnostem určitého soudce.  

 

6) Byl vždy striktně dodržován zákon o soudech a soudcích při rozdělování veškerých spisů a 

agend po odchodivších soudcích, včetně Mgr. Hájka, v období, kdy jste předsedal Vy Obvodnímu 

soudu pro Prahu 7?  
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 K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

 Žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, vyřizuje u Městského soudu v Praze oddělení poskytování 

informací. Ve spolupráci s Obvodním soudem pro Prahu 7 bylo zjištěno, že spisy po soudci 

Mgr. Hájkovi rozděloval tehdejší místopředseda soudu Mgr. Roman Podlešák, a to z titulu své 

funkce, ne na základě písemného pověření.  

 

 Veškeré spisy, agendy po odchodivších soudcích nevyjímaje, jsou vždy a za všech 

okolností rozdělovány v souladu s platným rozvrhem práce a zákonem o soudech a soudcích. 

Předem stanovená obecná pravidla se vztahují nejen na prvotní přidělení jednotlivým senátům 

a soudcům, ale i na případné následné přerozdělení téže věci tak, aby bylo splněno kritérium 

transparentnosti, a zároveň rozvrh práce vždy zahrnuje i určitý prvek nahodilosti. Takové 

uspořádání vylučuje účelové manipulace a je jednou ze záruk nezávislosti soudců, jakožto 

nedílné součásti práva na nezávislý a nestranný soud. Jakékoli ovlivňování, které by 

zpochybňovalo dodržování ústavního principu práva na zákonného soudce, je vyloučeno. 

 

  

 

S přáním hezkého dne 

 

 

 

Mgr. Iveta Jaroušková Lenská 

vedoucí oddělení poskytování informací  
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