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Věc : podnět k zahájení kárného stíhání

Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti
Vyšehrads|<á 424l|6
128 00 Praha.Nové Město

V Praze dne23. srpna 2010

Jak vyplývázníže uvedených intemetoqých odkazů :

http://rvrvw.blesk.cz1claneVzprav},-domaci.politikďl31920/clrarita.ppdle.ta1manove-sampus-a-
vy-let!'.lrtml

htto://www.t.vden.czlrubrikr/domaci/politikďjusticni-mafie-neuspela-bucle-ji-opet.soudit-
cepl_l65743.html

http ://cs.wikipedia. orďwiki/Kauza-Justi%C4% 8Dn%C 3 %AD.mafi e

je nejvyšší stítní zástupkyně osobou, která trvale naplňuje dikci $ 28 zákona o stiítním zastupitelswí,
neboť sn.ým zaviněným chováním a jednríní ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v
odbornost jeho posfupu anebo snižuje viížnost a důstojnost funkce sttítního zrásfupce.

o osobě JUDr. Vesecké se nejenže v mediích běŽně uvádí to, Žeje účastrra jakéhosi charitativního
sdružení Drímssý klub, s neprůhledným hospodďením, v němž mizí prostředky soukromoprávních
subjektů, ale i to, Že ústřední postavou tzv. ,,Justiční maÍie.., kdy tento termín je dokonce jedním
z pojmů definovaných v encyklopedii Wikipedia

http://cs.wikipedia.orďwiki/KauzaJusti%C4%8Dn%C3%AD maÍie

osoby označené za součást ,justiční mafie.o se společnou Žalobou u Krajského soudu v Ptaze v
Íízeni na ochranu osobnosti domráhaly po Marii Benešové omluvyu. Dne 5. června 2008 soudce
Vojtěch Cepl ml. shledal, že byť označení ,justiění mafie.. je nadsazené a nepřesné, má určiý reálný
skutkoqý zéůďad v nestandardních postupech uvedených osob a v jejich podeďelých vzájemných
schůzkách. Rtluuďek Kraistrého soutlu v ťKKp v tzy. kaaze,,i!t,s!iční..!naÍie č. i. 36 C 8|200B-.141 zq
ďne 5. ó. 2008.



ozn,arnot'aná rrykorrává funkci neiv-všší státní zástupkyně Čn'. u'reující půscrbností státního
zastupitelství je zastupování státu pi.i ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonetn do jeho
pťrsolrnosti. tedy tra prr,'óm nrístě je orgánern veřejrré Žalob'v r, trestním řizeni a plní další úko.ly
vyplývající z trestního řádu ($ 1 odst. 1' $ 4 odst. 1 písm. a) zákona o státninr zastupite1str'í). Slibem'
kteý státní zásttrpce sk|ádá do 'rukou 'ministra sp'ravedl.nosti' se zavaz.uje minro iiné 'ktomu, Že i
v soukrorném Životě bude clrrárrit důst<ijnost svého por,oliíní. V $ 24 odst. 2 zákorra o státnínr
zastupitelst\,í' 1,e znění zákona ě' 1412002 Sb. a záko'na č,. 19212003 Sb., se uk|ádá státní'mu zástttpci,
aby při výkonu své fr'rrrkce, Ve s\,ém osobrrírn Životě i při výkorru svých politických práv se vystříhal
všeho, co b1,.'mo'lrlo vzbuzovat clůvoclné pochybnosti o dodržování por,inností uvedených v odstavci 1
(tj. povinnosti odpovědně plnit své úkoly a rcspektovat přitom zásaďy, které zákon pro činnost státního
zastupitelstr'í starror'í; zejnréna je povirren postupovat odborrrě' svědcrmitě' odpovědrrě' nestranněo
spravedlivě a bez zbytečných prútahů; jaký'koli vnějŠí zásah nebo jiný vliv, jelroŽ důsledkern by rnohlo
bý.t porušení někÍeré Z těchto 1rorlinností" rnusí odmítnottt), ohrozit r,ážnost funkce státn:ího zástupce
nebo váŽnost Státního zastupitelství arrebo olrr.ozit důvěru r'nestrzurrrý a odborný rrykon působrrosti
státního zastrrpitelstr'í nebo státrrího zástupce. Ifále se uváclí deinotrstrativní vý-čet zodpovězenýclr
jednaní'

Podle $ 27 ziíkona 0 státním Zastupitelství je státní zástupce odpovědrr;ý Za kárné
proviněn.í.Kárlrým proviněnímie ($ 28 zélk'<>na o státnínr Zastlp'itelství, ve znění zákona č. l412002 Sb.
a ziákona Č. 19212003 Sb.)

zavirrěné porušení povirrností stáurílro zástupce"

zaviněné chovrírrí rrebo jednání státriího zástupce, jínrŽ ohroŽuje důvěru v činnost státního
zastupitelstr'í nebo v odbor:nost jeho postuptl anebcl snižuje váŽ.nost a dťtstojrrost f-.unkce
státního zástr"rpce'

objektem kárnélro pror,inění je zájern na důvěře r'eřejnosti v autoritu a nestrannost vý'konu
f'irnkce stát'ního zástupce a ieho prostřednictví'm státrrího Zastup,itelství jako instituce. Je to
pochopitelné - jen dťrvěryhodrry Státní záStupce, o jelroŽ aurtoritě a nestrannosti nelze poch1,bovat, jenŽ
nezavclává praŽáclnou příčinrr k pochybám o obrazu a :integritě prot.ese, nrůže reprezentorrat stát při
ocluaně veŤejrrého zájmu v trestním řízení' Dťrvěra veřejnosti y ty,tc] hodrroty musí být chráněna před
jakýlnkoli ohroženítn i p'rostřednictr'ím povinností ulcrŽenýclr státnÍmu zástttpci, a to i takových, jeŽ
znarnenají pro rrěj yýznennrrá omezení r'osobním Živritě i při výkonu politických práv. Taková omezení
práv v rovině ústavní trstatnč předr''ídá * pro výkorr fi.mkce státnílro zástupce * pi.etlevšírn č|. 26 odst. 2
Listirr1' základníclr práv a sr,obod (zákon nrťrže sturnovit podrnínky a omezení pro vý'kon určitých
por'olání nebo činnost'í). Pro realizaci politických práv, z nichŽ r' pro.icdnár'ané věci na pn'étn nrístě
nutnŮ ur'ést svoborJu projevu podle č1. 17 Listiny zák|adnich práv a svobod. je třeba pamatovat na
onrezení s;leciální. V 1rřípaclě zmíněrréhcl č|. 17 [.,istiny zák|adnich práv a svobod jde o omezení
obsaŽené v jeho odstavci čtvrtém" podobné onrezení lze nalézt v nrezinárodněprávní úpravě v čl. 10
odst.2 ťjnrluv;* o ochraně |idskýcli prár, a záklac|níclr svobod (:ublikovťura potl č.209/1992 Sb.'
dále jen..Únrluva..). Statrrt státnílro zástupce jako účastníka systému soudni moci (r, širším slova
smyslu) se odvíjí od jeho speciá|n'í působnosti l'e vztalru k státní moci: ieho ťrlohou je podílet se na
výkonu spravedlnosti. Proto je vy6ar,en zvláštnírni (vý'jirnečnýrni) oprávněními a postaverrim. jeŽ
garantuje jeho ncstrannost' Na straně drulré si pak státrrí zástrr1rci nrusejí b1j't vědonri své crclpověd'nosti,
neboť jsou těnri" kteť.í v;ibaverri v;,íjinrečn'ými pravonocemi. nrohou se clotý.kat všelro základního, co
rrtváří lidský Život: roclin.v, p'ráce. obclroclnich' ekonom'ických či soc'iálních vfiďrů, sr,obocý.V1'iáďřeno
slovy Ústar,ního soudu (usnesení ze dne 24.8. ?005 ve věci sp. zn. [V. Ús zoolo+): ,,Ú,skn,ní sout] .,.
připotníná, že .ie s ohledem na řádné./imgol,ání clemolrratického ;srávniln státt't třeba, aby Jilnkce ve
w,chalrých orgdnech sttÍtní ntoci, nlezi ně! Nejvy,š,ší sttitní z(tstupitelství nepoclrybně ptttří, lykontivaly
pouie tlsobv S vv-sokot, norútní integritrlu, v,ědtlmé si vvsoké níry ,s,*é ostlbní oďpovědnosti, jež .je
s.ieiich poslavením spjatu, a oclltodlané ryl|s,gy1fivctt své Pollil17x,',, ýhradně vstluludu sprincipy
právn,íhtl stáru a sv.vJm svědomín',, objektiv.ní stri1nka kárného provinění bucle naplněna, ptrkud státrií



zástupce poruš.í svou povinnclst zdrŽet se, r,ystŤíhat se všeho..., ted1,. bude jednat takovým způsobem,
Že toto jednání by nrohlo ohrozit důvěru ve viíŽnost fturkce nebo důvěru r, nestr.arurý výkon funkce ($
24 oclst' 2 ztk'ona o státní.m zastrrpitelství). Následek je tedy prostřednictvím definice jednríní popsart
jako tzv. abstraktrrí obroŽení (srov. ,,by mohl oluozit..)' Rozlrodující pro naplnění objektivní stránky
krárného provinění tecly bude charakter samotnóho jednání' které bylo kárně obviněné p.rokázáno' a
které je r"n"pic$ (abstraktně) nebezpečné.

PoŽadavky a povinnosti, jeŽjsou spojeny sl,unkcí státního zástupce' jsou vysoké, a to právem;
odpovědnost je spjata i s veřejnými projev'v a chováníra v osobnítn životě. Každý má právo. aby
v trestním Ťizení zastupoval veřejný zitjem člor'ěk, o jehoŽ důvěryhodnosti, viíŽnosti a nestrannosti
nemůŽe bý,t pochy'b. .lestliže veřejnost tak'ové poch1ůnosti důvodně raá nebo můŽe mít, a to v důsledku
veřejně dostupných inÍornrací o osobních vztazích státního zástrrpce z minrrlosti, které mají
rrepoch3,.brrý fbktický' zák||ad, pak p'rohlášení, která kánrě obviněná učirrila v posuzované věci, jsou

z hlediska jejího dalšího profesionálního působení fatálrrí. obtaz nestrarného a důvěrytrodného
státního zastupitelstvi yyžaduje, aby se státní zástupce zdrŽe| takových vyroků a jednání. jeŽ mohou
vést k r:rbavánr veřejnosti, pokud jde o důvěrylroclnost. yžtžnost" a nestrannost jednotlivce i instituce jako
celku (k obecné sclrclpnosti veře'jných p'rohlášerrí členů justice zasáhnout p.ravid'la spravedl.ivé'lro
procesu v otázce prár,a na nestrarrrrý soud srov. kupř. rozsudek Er'ropského soudu pro lidská práva ve
věci Buscemi proti káIii), Z,a této siÍuace jakékoli iinó opatřen'í než nejpřísnější. spočívaiící v odvolání
z Íirnkce Státního zástupce, nernůŽe vyjáclřit intenzitu, s níž byl,v naplrrěny .znaky skutkové podstaty
kárného provinění na jeclné straně a nemožnost iakkoli v budoucnosti. při pokračování r,e výko'nu
furrlice státního zástupce následlq,.repar.ovat na str.aně drulré.

Vzhledenr k rozsudku 'Nejvyššího správního soudu sp. zn. 12 'Ksz 2/2008 _ l24, ktery
rozhorloval ve věci jinó státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, a to za podstatně
menší kárné provinění, jenž spočívalo v rovině pouhého rozhovoru s novináři, se jako jediné
možné opatření jeví podání návrhu na kárné stíhání JUDr. Renat-v Vesecké s návrhem nejen na
její odvo|ání z funkce nejvyšší státní zástuplryněo ale na její odvolání z funkce státního zástupce
vůbec.

Současně si dovoluji poŽádat o vyTozrrmění, jalcým způsobem byl tento podnět vyřízen, kdy
veškerou korespondenci směřujte k rukrím tajemníka sdruŽení na adresu Pavel BernÝ. BorovanY"
Dlouhá 36ó. PsČ 373 12
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