
Tisková zpráva
Dne 30. listopadu vyhlásí Ústavní soud nález ve věci 

seznamu komunistických soudců

Dne 30. listopadu 2010 od 14.00 hod.,  v  jednací  síni  č.  151,  bude veřejně 
vyhlášen nález Ústavního soudu ve věci ústavní stížností, jíž se občanský akti-
vista  Tomáš Pecina domáhá seznamu soudců Vrchního soudu v Olomouci, 
kteří byli v r. 1989 členy nebo kandidáty Komunistické strany Československa.

Jeho žádost o informace z července 2007 ministerstvo spravedlnosti i soudy 
dosud  označovaly  za  nedůvodnou  a  uváděly,  že  informace  členství  soudců 
v bývalé KSČ jsou citlivým osobním údajem a nesmějí být nikomu poskytovány. 
V  případě,  že  Ústavní  soud  stěžovateli  vyhoví,  stanou  se  tyto  informace 
veřejně  dostupnými  a  každý  soud  bude  povinen  na  požádání  je  žadatelům 
sdělit.

Věcí se naposledy zabýval Nejvyšší správní soud (NSS), jehož třetí senát v roz-
sudku z ledna letošního roku uvedl, že členství v KSČ je jeho ryze soukromou 
věcí každého soudce, která nemá s jeho funkcí žádnou souvislost, a tyto infor-
mace nejsou proto žadatelé oprávněni po soudech požadovat.

„Odpor  soudců  i  jejich  profesní  solidaritu  celkem  chápu,“  uvedl  Pecina. 
„Samozřejmě,  že žádnému soudci  není  příjemná představa,  že by se každý 
mohl dozvědět, jak se choval před Listopadem a na jaké kompromisy s reži-
mem byl  při  budování  své kariéry  ochoten jít.  Postavení  soudce je  ale  tak 
mimořádné,  že tyto ohledy  musejí  jít  stranou:  minulost  soudců v  demokra-
tickém státě musí být absolutně transparentní – soudce, který musí tajit infor-
mace o své minulosti, by neměl být soudcem.“

„Věřím, že Ústavní soud rozhodne ve prospěch mého klienta a jeho více než tři 
roky trvající úsilí získat informace o minulosti soudců bude tak završeno úspě-
chem,“ řekl advokát JUDr. Petr Kočí, Ph.D., který Pecinu v řízení zastupuje.

Plný text rozsudku NSS i ústavní stížnosti jsou v příloze k této tiskové zprávy.

Telefonické spojení na P. Kočího: +420-777626065
Telefonické spojení na T. Pecinu: +420-724029083

V Praze dne 15. listopadu 2010


