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Věc: Stížnost na chování předsedkyně senátu JUDr. Moniky Křikavové ve věci vedené 

pod sp.zn. 49 T 10/2016  
 

Vážený pane,  
 

ohledně Vaší stížnosti, doručené zdejšímu soudu 11. dubna 2017, si Vás předem 
dovoluji upozornit na skutečnost, že podle ustanovení § 164 odst. 1, 2 zákona č. 6/2002 Sb.,                
o soudech a soudcích, jsou fyzické a právnické osoby oprávněny obracet se na orgány státní 
správy soudů (tj. vedení soudu, potažmo Ministerstvo spravedlnosti) se stížnostmi, jen jde-li                    
o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení 
před soudem. Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho 
nezávislé rozhodovací činnosti. Podle § 118 odst. 2 citovaného zákona výkon státní správy 
nesmí zasahovat do nezávislosti soudů.  

 
Podstatou Vaší stížnosti je, že předsedkyně senátu dr. Křikavová, Vám dne 10. dubna 

2017 během hlavního líčení ve věci vedené pod sp.zn. 49 T 10/2016 zakázala pořízení 
zvukového záznamu, ač jiným přítomným to samé umožnila. Odkazujete přitom na § 6 odst. 3 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, když z doslovného výkladu textu normy 
odvozujete, že zákaz je možný jen a pouze pokud by způsob provádění pořizování záznamu 
mohl narušit průběh a důstojnost jednání. K narušení jednání podle Váš patrně nedošlo, byť to 
výslovně neuvádíte, Váš způsob provádění pořizování záznamu vůbec nepopisujete                  
a neargumentujete, proč ve Vašem případě nedošlo k narušení, jen bez dalšího uvádíte, že 
odepření považujete za nezákonné.          
 
 S rozhodováním o ne-povolení pořizování záznamu ve věci jsem se pečlivě seznámil    
a dospěl jsem k závěru, že Vaše stížnost je nedůvodná. Předně je třeba říci, že není pravdou, 
že by důsledkem nepovolení pořizování záznamu bylo rozhodnutí dr. Křikavové.              
JUDr. Monika Křikavová, poté co byla obhájcem obžalovaného požádána, aby Vám nebylo 
umožněno pořizování záznamu, protože tyto obratem komentované zveřejňujete a ovlivňujete 
tak další řízení, zejména dosud nevyslechnuté svědky, rozhodla opatřením, jakožto osoba 
řídící líčení podle § 203 odst. 1 tr. řádu, že nepřipouští pořizování záznamů a přítomné 
poučila podle § 203 odst. 3 tr. řádu, že pokud se někdo cítí opatřením předsedy senátu dotčen, 



 

 

může žádat, aby ve věci rozhodl senát. Vy jste prohlásil, že se cítíte opatřením dotčen a žádal 
o rozhodnutí senátu. Tím okamžikem opatření dr. Křikavové zaniklo a poté rozhodl soud 
tříčlenným senátem usnesením, kterým Vám pořizování záznamu zakázal. Pořizovat záznamy 
Vám tedy bylo zakázáno rozhodnutím kolektivního orgánu, tedy vůbec nevíme, zda 
rozhodnutí bylo jednohlasné či došlo k separátnímu votu, zda např. dr. Křikavová nehlasovala 
pro povolení odposlechu atd. atp. Moc výkonná (státní správa soudů) nemá v žádném případě 
právo zjišťovat, jak v rámci rozhodování moci soudní hlasoval ten který člen senátu a z toho 
pak dovozovat, zda neporušil svým podílem na rozhodnutí zákon. Seznamovat se s výsledky 
hlasování může při řízení o opravných prostředcích pouze instančně nadřízený soud. Výkonná 
moc není zásadně oprávněna přezkoumávat soudní rozhodnutí, které spadají do její výlučné 
pravomoci. Rozhodování v konkrétní věci a to i rozhodování o procesním postupu (jako ve 
Vašem případě) nemůže být proto předmětem úspěšné stížnosti ke státní správě soudů (moci 
výkonné), ale je řešitelné pouze cestou procesních postupů upravených trestním řádem. 
V případě rozhodnutí, jímž si soud upravuje vedení řízení, zákonodárce stížnost vůbec 
nepřipustil.      
 
 Přestože mi z pozice státní správy soudů nepřísluší rozhodnutí senátu 49T ve věci 
hodnotit, v obecné rovině k problematice pořizování záznamů poznamenávám, že úprava není 
zcela jasná a vyhovující. Problematika v plné šíři plyne z odůvodnění usnesení zdejšího soudu 
z 10. dubna 2017, sp.zn. 49 T 10/2016, na něž pro stručnost odkazuji. Argumentaci tam 
obsaženou považuji za logickou, stejně jako lze logicky argumentovat, že dikce zákona je 
jasná a rozhodnutí soudu (nikoliv dr. Křikavové) je možno považovat za extenzivní. Jde                    
o relativně častou situaci kolize dvou práv, zde konkrétně práva na spravedlivý proces (ten 
může být bezpochyby zveřejněním záznamu před rozhodnutím ve věci samé – nikoliv 
pozdějším – ohrožen) a právem na veřejnost soudního řízení. Domnívám se, že jelikož proti 
rozhodnutí, jímž soud upravuje vedení řízení, není stížnost přípustná (otázka je tak 
judikatorně neřešitelná), je jediným možným způsobem, jako vnést do situace jasno, podání 
stížnosti k Ústavnímu soudu. Věc v žádném případě nelze řešit cestou stížnosti k moci 
výkonné (státní správě soudů), která není v demokratickém právní státně oprávněna revidovat 
soudní rozhodnutí v konkrétní věci.       
      S pozdravem,   

 
  Mgr. Jan KADLEC, v.r. 

 místopředseda Městského soudu v Praze 
          pro věci trestní  

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Eva Doubravská 
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