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Věc: Žádost o informace

Vážený pane Šinágle,

k Vaší žádosti ze dne 22. 3. 2013 uvádíme následující.
K bodům č. 1 až 6: Veškeré statistické informace, jimiž Ministerstvo spravedlnosti ČR
disponuje, naleznete na webových stránkách www.justice.cz v databázi InfoData. Počty
trestních oznámení Ministerstvo spravedlnosti ČR nesleduje, stejně jako výši škody, která
byla způsobena trestnou činností.
K bodu č. 7: Ke dni 1. 3. 2013 bylo k soudům v České republice jmenováno 3.064 soudců.
K tomu je třeba doplnit, že Ministerstvo spravedlnosti ČR je ústředním orgánem státní správy
soudů. Jednotlivé soudce tedy v žádném případě nezaměstnává ministerstvo, neboť tito jsou
v pracovněprávním vztahu ke konkrétnímu soudu.
K bodu č. 8: V letech 1992 až 2012 bylo proti soudcům vedeno 593 kárných řízení, nelze
ale tvrdit, že bylo kárné řízení vedeno proti 593 soudcům, protože proti některým soudcům
bylo vedeno více kárných řízení, byli kárně stíháni opakovaně. Trestní stíhání bylo zahájeno
(t.j. bylo sděleno obvinění) proti 32 soudcům. Trestní stíhání bylo skončeno (aniž by byla
podána obžaloba) ve 12 případech. Obžaloba byla podána proti 16 soudcům. Celkem
9 trestních řízení nebylo skončeno.
Pokud tyto údaje shrneme, pak lze říci, že v uvedeném období bylo trestně stíháno 32
soudců (z toho 2 soudci byli stíháni třikrát a 2 soudci dvakrát). 12 trestních stíhání skončeno,
aniž by byla podána obžaloba, a proti 16 soudcům byla podána obžaloba. 6 soudců bylo
pravomocně odsouzeno, u 6 soudců bylo trestní stíhání skončeno jinak (zproštění, podmíněné
zastavení) a proti 5 soudcům dosud trestní stíhání skončeno není.

K bodům č. 9 a 10: Nepodmíněně byl pravomocně odsouzen 1 soudce, podmíněně bylo
pravomocně odsouzeno 5 soudců.
K bodu č. 11: V kárném řízení bylo odvoláno z funkce celkem 23 soudců, v důsledku
pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin zanikla funkce 4 soudcům.
S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal, v.r.
vedoucí oddělení styku s veřejností
odboru tiskového
sekce kabinetu ministra
Ministerstva spravedlnosti ČR
(agenda svobodného přístupu k informacím)

Za správnost:
Alica Kubíčková

