
Vrchní soud V Praze rozhod

2011 o návrh! obvodniho sÓUdU

JUDr. lvana Ár.hibaIda Vávřy,

sp, zn'-/ Í 4/ /2oII, a její piikázáni

N

V neveřejném z.sedóní konaném dne t5. srpna

pro Prah! 1 na odnětÍ trestní věci obviněného

nar' 25' 7. 1967, vedené u tohoto soudu pod

j]nému okresnim! soudu takto|

N

obvodnímu soudu pro PÍ.hU 1 sé pÓd|e 5 25 tr' řádU od n ím á t.estní

věc Óbviněiých ]!Dr' lvana Archlba|da Vávry a Boženy !ařméčkové Vedéná pod

sP' zn.7 I 47/2077 a piikazuje sé obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Vrchní soud V Pr.ze přezko!ma] obŽa]ob!' připojený spisový ňateÍiá| a
zprávU' ktérou si Vyžáda| od obvodního soudu pro Prah! 1a která se týkaa doby

odůvodněíí:

Vrchnímu soud! V Praze by| dne 10' srpna 2011 před|ožen návrh obvodního

so!d! pro Prahu 1 d2tovaný dnéň 5' srpna 2011, č.j' 7 Í 41/2alo.607, aby nU
byě odňátd vě. obviněného luDr' ]Vana Archib.da VáVry stíhaného spo|ečně

s obviněnou Boženou HarméčkovoL, rÓz' Vévrovou, nar' 6' 12' 1943/ pro přečin

krádeŽe pode ! 205 odst' 1,3 tr' Žékoniku' a byě přiká2ána linéňÚ, v návrhu

nespecifikov.némU, okresniňU soldu m]mo obvod Nlěstského sÓ!du v Préze'

obvodni sold pro pr.h! 1 Lved|jako důvod pro deegacj předmětné tÍestoi

věc/ kjejímuŽ projednáni je věcně i místně příslušný, skutečnost, že obviněný

]UDr' tvan Árchiba|d VéVra by] do konce rokL 2010 přísedícím U obvodniho soudU

pro Praho 1 a v současné době je přisedícím l.4ěstského soldu v Praze' Pode

předk ódajicího 5oUdU může být tato skltečnost V širší rovině důležitým důvodem ve

smys u q 25 tr. řédU, nebÓtje n!tné' aby řize.ipřed soudem bY|o nejen spravedlivé,

a e aby se jako spravedliýé jev]o navenek' obvodní soud pro Pra]ru 1na podporu

své ar!Lmentac€ pÓUkáza na rozsLdek Evropského soUdu pro |jdská práva Ve věci

Lubor lle]char a |4értin Beck proticeské repub ic€ ze dne 24' července 2008.



trvání a data ukončeni fÚnkce přisedicihÓ lUDr. Ivana Archlbadě Váýry Ú tohoto

soLdu a jeho přjdě|eňi v rámci rozvrhU p.éce, a dospě| k závěru, že podaný névrh je

VÍ.hnÍ soud V praze připominé' že postlp pode q 25 tr' řédU je výjimkou

zplavde Ulčujicích míst.i přÍs!šnost soÚd! a de|egace rozhodně nesňí být

prostředkem k Ódnětí obv]něnéhÓ jeho zákonnémL soÚdc] (srcVnej č|.38 odst' 1

LPs), jeikož lento institut je dů|ežitýň prvkem práVní jistoty, protÓžé dotváři a

upevňÚje soudcov9kou nezávis|ost a so!časně představuje pro každéhÓ Účastníka

řízenicennoÚ zár!k!, že k rozhodiUtíjeho věcijsou povo|ávény soldy pod e předem

daiých zásad tak, éby by é zachÓvána zásada pevného přiděové.isoudniaqendy, a

aby by Vy|oučen pÍo různé důvody 2 roŽič.é účey Výběr soUdů a soldců

V posuzovaném připadě se však obviněný .]UDr' IÝan Archiba|d Vávra sám

domáhá tÓho, aby Věc bya de egována jinam s poUkazem na skutečnost, že působil

c€|ých3ěstnéct etjako přís€dici U obvodniho soudu pro Prahu 1('rovnej.|' 593

spisuI a vsoučasné době je přisedícím Nlěstského soudu V Praze, ktery by by

přGjUšAý rozhodovat o Ódvoláni, p.k|iže by se mistni přis Lšnost saLd! přVnihÓ

stÚpně nezměni|a' současné- tím vznes obvnéný ]UDr' ]Van Aílh ba|d Vávr.

námitkL podjatosti vůči Vš€m soudcům obvodniho soUdU pro Préhu 1a l"lěstského

soudu v Praze, kterou odůÝodni shodnějako névrh na 2měn! místní přís !šnostjtak,

že mohou vznikno! pÓchybnosti o nezaUjatost soldců soUdů, ! klerých jako

přisedící působi| či působí' Předseda senétu obvÓdnihÓ soldu pro P.ah! 1, jem!ž

věc v sou|adu 5 rozvÍhem préce pi|pěd|a k rÓzhÓdnuti, o námitce podjatosti

nerozhod a věc rovnou před|ožil Vrchnimu soldu V Praze, přlčemž v podstatě

aPeova| na shodno! skutečnost jako obviněný ,]UDr. ]Van Archibé|d Vévra, tedy že

projediéii věci obvodnim soLdém V Praze 1 může navenek vyvo|at dohady o tom,

zd. jde o řizeii splavedlivé a zda není ovlivněno tim, Že jeden z obviněňých by po

někol]k lét přisédícim téhoŽ soud!'

důvody, přo které |ze věc odejmout Věcně a

j]ném! soudu téže věcné přís]ušnost]' jsoU

a zékonné projednání věc, ná|eŽité zjištění

Vrchní soud v Praze konstatuje' že

mistně přís|UšnéĎ! soudU a přlkéŽat ji

předeÝším ty, které zajišťtji neďřanné



skLtkového st.VU, Výchovné působení trestniho řjzeni n. pachate]e i .a občany a co

nej']ch|ejší projednáni věci V poslzovaném piíp.dě skltečnost, že jed€n

zobvněiých by do!hoetým přísédicim na trestnim ÚsekU téhož soudu (tlto
skltečnost si Vrchní soud v P.aze ověii)' který má jého Věc rozhÓdovat a jehož

počet soldců na tr€stním úsekU le iesrÓÝnate|iě nižší než U Městského soldU

v Plaze, kde obviiěný jako přísedící působi vsoučdsné době, je navenek reálné

způsobi]á vyvo|at pochyb.ostio objektivitě a nestrannost] řízenipřed tímto soudem'

A je|ikož neze pomijet význam toho, jak se věČileví r.V€nek' vzh edem ke zvýšené

cit|ivost Veř€jnosti na záruky řádného soUdnictvi (přlměřeně srovnej ,ejĎéna

rozsldek Evropského soudL pro idská práva BorgeE proti B€9i] ze dne 30 řijna

1991' neboť rozsldek citovaný v návrhU obvodnim soUdem pro PrahU 1 dopadá ňé

linou probemétik!) Vrchní soLd v Praze návrhU obvodního soudL prÓ prahU 1

vyhově, přestoŽe fakticky vztah frezi soUdci na pra.ovištl Vyp|ýVajicí zjejch
Vzájemného pracovniho styku neÓí takoÝou skut€čnosti, které by ve smysl!
q 30 odsl' 1 tr. řádU ved a k pÓdjatosti'

Vycházeje ze shora !čněných zjštění Vrchni sold v Praze rozhod| tak, že

trestní věc obv]něného ]UDr' Ivana Archjba|da VéVry, vedené U obvodního soUdÚ pro

Préh! 1 pod sp' zn' 7 I 47/2o1!, se tomuto soldu odnimá a při|azuje 5e

obvodnimU soUdU prÓ Prahu 4' obvodnisoud pro prahu 4 vřchni sÓUd V praze zvo|]

z toho důVod!, Že V jeho obvodu má obvirěný ]UDr' IVan Archiba]d V;Vra byd|iště,

což je Ved|e mista spáchéní čnU pod|e g 16 odst' 2 tr' řédU d.ši h]edisko Uriují.í
mistni přis Ušnosť soldu' Vrchní soUd V Praze nedeegova| věc obv]něného ]UDr'
lvana Archiba|da Vávry mimo obvod Nléstského so!d! V Pr.ze, přestože jm€novaný

obviněný je akt!á|ně přísedícím tohoto soLdL' Důvod spočivé Vtoň, že l.4ěstský

sold V Praze by V posuzované Věci roŽhodova]jako soud druhého stUpně a je|ikož je

oproti obvodnímu soud! pro PrahU 1soldem podstatně početnějšim co do počtu

soUdců, je vemi pravděpodobné, že naprostá většlna soudců Žař.zených pode

rozVrh! práce na trestnim úseku do senátů roŽhod!jkÍch druhoinstančně nikdy

nepřiš a do Ósobního kontdktu s obvinéným ]UDr' ]vanem Archiba|dem VáVroU' který

Žde působi né úseku prvostupňovém a jen pomělně krátko! dobu' Zmíněné

sklt€čnost znamená, že navenek nevznjkějí žádné pochybnost o tom' že připadné

odvoldcí řizení by mÓh Ó být oV ]vnéno skltečností, že obviněný ]UDr' IVan Afchiba d
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Vrchni soud ý Praze pro úplnost lvádi k ném tce podjatosti obv]něňého lUDr'

]vana Archiba]da VéVry směřují.í prÓtl všeň soudcům obvodního sÓUdU prÓ Prahu 1

a l"1ěstského soudU v Praze, Že némitkL podjdtosti |ze vznést jen proti konkrétnih

soudcům, kteří se na prcjednáVáni a rozhodováni skutečně podí|eji, nikoli protl

neurčitému počtu osob' Navíc pochybnosti o nepodjatosti soUdce rozhodně

ievYp|ýVějíjen ze sklteČnosti, že soudci pracuji na tomtéž sÓUd! jako osoba, které

P o U č e n í : Protitomuto Usnesenínení stížnost připustné'

N€ni proto důvod véc deleqovat mimo obvod

2011

Předsedkyně senátU:
]UDr' pav. ALgLstjnová, V'r.

VáV.ě je přísedícím téhož soldu'
Městského soudÚ v Praze'

Za správnost Vyhotovení|


