
Věc: Stížnost proti výši úhrady v souladu s § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Sp.zn 43 Si 24/2018   a  43 Si 9/2018 

Komu: Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Okresního soudu pro Prahu východ 

 

Dobrý den, 

 

Podávám stížnost proti výši úhrady v souladu s § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel podal žádosti o informace podle zákona o přístupu k informacím, které se týkaly způsobu 

nadstandardního vyřizování jeho případů na Okresním soudě pro Prahu Východ. 

 

V té souvislosti požádal žadatel soud Prahu východ o informace  o soudem zaviněných zmeškaných 

lhůtách v opatrovnických řízeních (43 Si 9/2018) a seznam případů, kdy soudil jeden soudce stejného 

účastníka v opatrovnickém i trestním řízení (43 Si 24/2018 ). 
 

Soud Praha východ vyzval žadatele k úhradě za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 6.800 

Kč a 27.000 Kč. 

 

Jelikož žadatele zajímalo, jakým způsobem to řeší ostatní okresní soudy, poslal tuto žádost o informaci 

i  ostatním okresním soudům. 

 

Všechny ostatní soudy (Kromě Prahy východ) odpověděly na žadatelův dotaz okamžitě a bez 

jakýchkoliv problémů, většina z nich sdělila že u jejich soudu to není možné, aby soudil jeden 

soudce dvě agendy, díky striktnímu rozdělení opatrovnických a trestních soudců. 

 

Pouze 3 okresní soudy odpověděly (Šumperk, Stará Boleslav, Nový Jičín), že sice nastal případ, že 

v jednu chvíli bylo jednomu soudci přidělena jak agenda opatrovnická, tak trestní (nikdy ne však u 

stejného účastníka), ale zároveň jedním dechem tyto tři soudy dodávají, že ve skutečnosti k takovému 

případu, že by soudce soudil jednoho účastníka v obou agendách,  nikdy na jejich soudě nedošlo.  

 

 

Kromě Okresního soudu pro Prahu východ, kde je žadatel svědkem za poslední 2 roky mnoha 

nestandardních jednání a skutků ze strany soudu. Který se to této statistiky nevejde. 

 

Jako přílohu připojuji několik odpovědí soudů, které mi tuto odpověď zdarma okamžitě poskytly. 

 

Jelikož soud na Praze východ se neliší od ostatních a využívá stejný informační systém je stejný jako 

ostatní okresní soudy v ČR, není sebemenší důvod, proč by měl soud Praha-Východ vyzývat žadatele 

o zaplacení jakéhokoliv poplatku spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním.  

 

  

Na soudě pro Prahu východ se totiž zřejmě běžně stává, co se stalo žadateli.  

Soudkyně soudí nejdřív žadatele v opatrovnickém řízení, kde mu vezme možnost stýkat se s dětmi, za 

to na ni žadatel podal v roce 2016  stížnost a trestní oznámení a v roce 2017 tato stejná soudkyně 

odsuzuje žadatele ve dvou dalších trestních věcech, které jsou spojené s opatrovnickou kauzou. 

 

První rozsudek je bohužel pravomocný (je podáno dovolání k NS) ale druhý rozsudek (4 roky vězení) 

byl ve všech 4 bodech obžaloby zrušen jako nezákonný a byl vrácen Okresnímu soudu pro Prahu 

východ, JUDr. Haňkové. 

 

Nad rámec této stížnosti navrhuji Ministerstvu vnitra, aby přezkoumalo zákonnost postupu JUDr. 

Haňkové, která za mne za každou cenu chce odsoudit.  



Žádám Ministerstvo spravedlnosti,  aby se vyjádřilo  k tomu, jestli je možné mít bez jakýchkoliv 

pochyb danou a prokázanou  nestrannost, nepodjatost a nezaujatost soudkyně JUDr. Haňkové, na 

kterou dal žadatel (po konfliktu a odebrání synů) trestní oznámení v únoru 2016 a ona mu pak byla 

přidělena v dalších dvou trestních věcech několik měsíců později a pak ho odsoudila. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

      Petr Vlček 

datum narození. 5.7.1974 

                Borka 33  

      251 66 Ondřejov 

 

Datovou schránkou dne 6.2.2018 


