
SODALES SOLONIS z. s.

Městský soud v Praze
předseda soudu
Spálená 6/2
112 16 Praha 2
DS: snkabbm
Sp. zn.: (nepředchází)

Stěžovatel: Jan Šinágl, nar. 9. 12. 1952
Bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák
DS: qqufvh3

Stížnost
na chování předsedkyně senátu JUDr.Moniky Křikavové
podaná podle ustanovení § 164 et seq. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SoudZ“)

E l ekt ron icky
Bez příloh

SODALES SOLONIS z. s.
Solónovo společenství

Bratří Nejedlých
CZ- Žebrák
Česká republika
IČO:

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s.
Číslo účtu: /
IBAN: CZ
SWIFT: RZBCCZPP

Předseda: Jan Šinágl
Tel. +
jan@sinagl.cz / www.sinagl.cz
Datová schránka: qqufvh

SOLÓN
(řecky Σόλων; ca – př. n. l.)
byl slavný řecký básník a zákono-
dárce, který působil v Athénách.
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http://www.sinagl.cz/
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I.

[1] Dne 10. dubna 2017 se stěžovatel zúčastnil uMěstského soudu v Praze jako zástupce
veřejnosti jednání ve věci sp. zn. 49T 10/2016.

[2] Předsedkyně senátu JUDr.Monika Křikavová mu zakázala pořizování zvukového
záznamu z hlavního líčení, a to s odůvodněním, že by jej mohl následně zveřejnit. Jiným
osobám než stěžovateli bylo pořizování zvukového záznamu výslovně povoleno.

[3] Za těchto okolností stěžovateli nezbývá než podat předsedovi soudu

s t í ž n o s t

ve smyslu ustanovení § 164 et seq. SoudZ apožádat o písemné vyrozumění o jejímprojednání.

II.

[4] Podle ustanovení § 6 odst. 3 SoudZ lze zvukové záznamy ze soudního jednání po-
řizovat s vědomím předsedy senátu nebo samosoudce; kdyby způsob jejich provádění mohl
narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich po-
řizování zakázat.

[5] Toto ustanovení tedy vymezuje možnost pořizování zvukových záznamů zakázat
výslovně tak, že učinit to lze toliko za situace, kdy by způsob provádění záznamu mohl naru-
šit průběh nebo důstojnost jednání. Není přípustné vykládat tento zákonem výslovně stano-
vený okruh případů extensivně a důvody zákazu nad rámec zákona svévolně rozšiřovat. Tím
dochází nejen k porušení zákona, ale i k zásahu do ústavně zakotveného principu veřejnosti
soudního jednání.

V Žebráku dne 11. dubna 2017

Jan Šinágl


