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ZílcŽnoíi jsme sc Zllrjva]i r inien!i!h Ziko.a č' 6]2002 sb, o soldc.h a s!ud.jch.
! pl.ttm 7nĎí'' a Fo ÝyhodDocenit|o\edenich 2árěli vánr sdÓlu]emť:

odpolidáme na \''še Údáni2ťdnc 2j l12009. zas|anéliL\odnčpi.dscJo\jvthÓjb.
solJu \ Prazc, v obsahu lohoto $ébo Pijtiíli9. \)jádiiLnťfuUhlls s tinr' jak nrGIopiedseda
\Iěýsk.bo soud v Prazc ]|-D| Tonrá! vejnal Diíl]i] pod sD zn sl 2]]12009 vašj ýižnoí
nasoudl)nl JLJDI Dlgňatstamjdiso\ol

vyiízeni své stíŽnosli po\!Žujelc .jak! ob.an ]jJko norinái z. ríŽ1jtó xž \|'nd']Ij.
ohložLLiici práva občana. novináie a 1eic]noíi". kÓ'ž jíe nikd]. n.né] ..\'Ňišj'' prob|énr
! Poti2o!ániň ZW|o\!th záznani| zjcdnáni' včclnč.i.iich !iřeni na joIcIr.tr|'

P v.daoévUd |6oJí ]á|onl| 6]2002 sb. kdl LZc Doiizo]al zvuko\ólúĎfutY
prúbĚhu soudnilro jednánj po lé' Ld)' na túo lkJte.nosl budc picdseda senílu upozonrěn
s Iim' Že Ld]'b] Zpnsobjcjiclr proYáděni molr| larušn průbč]l ntbo dúíoj|rosljcdnánj' ml|'e
přccscda scnáfu ncbo san.soldcc j.jich rcii7oYíĎj /!kj,al. ic Ýmo7icjm. cdlinl
/dúLťžjljlh oJÍ'ů l]nn.jtu rcřci .íl soudnibo ii2c.j. rsp Iú\a na ťeieiDé pro.dnáni

'čci' 
jakoŽlo náíÍqe vťieJné kontll) juýj.e. x ]'kÓ tJko!é jc dlc pl.hého pÍí\ni iídu

Právo no Doiizeni lrukového 7íznanu úýniho |cdní.i ís !ěd.foifu Diedsed} senátu]
o!šcm n.Lzc !nimal osanoceně. níbÍ7 ic licba oosuzorxl jc \ kon1c\lu i s da]šjnr DIi]rciDr
občmskiho sotrd|ibo iizcui a nvněž !rá!v J o.Íáuénin]i ,tiim! ŇzickÍch. DráuickÝch
q!b. \ nimlž !e ! k.n|Íólni.h piipadedr nrúŽe jeho realizac. doýal do koli7e (l\l'íé /a
sjtL]ťc kd) toiizcn]i zru|olj. zíznan ic pnblikoYfu na i.(cmctL' kd)Z v!úbéhu iizeni
neb)ll Jéšé skončeny výíe.h] slĎdků], Těfuío ..koLjdÚicini. práÝ] innxl
\ občanskoPlá\ninr iizenj býl.lti P \o kx7dóho.a sEaled|ivý p|occs, FÍálo.l nné
poslivcni účaslnikú pi.d soUdeor' č] l}pick) tÍ^a !yDIilaiici Z!ýÚo\cni !b.!nskélro
7ákonjkuoh]cdnč ochran]'osobnoýi(Zde dopolučuje|ne vaši pozomoíi u{ l 12 občaN(ého



za situace, kdy sanra právni záýupkyné žalobců Mgi, cavlóo!á pii Fdnáli díc
7 ]0'2009 !e !ěci sp' zn 3? c l.|9/2004 poŽádala soud. aby nepiipus1il natáčeni výpovčdi
svčdků v|jhi . jaloŽlo osobou zřad !ďcjnoÍi !řilomnou pii jednání . s odúlodněním
opienýn o piedchozi zkušenosti, že se ZvukoYý záznaD inncd ob]eví ia ú'emelu GoŽ se
oíatlrě i v deén piipadě posléze stalo' kd}žjsle soud neuposle.hl a z.znam poiidi|), nebj,l
poíup soudbnč, ktcrá Žádoíi práynj záýupk!ě vyhovčla, rzhodně l rczporu se zákoncm,
a nc|zc ic] lak hodnotn jako ]cii nclhodné chováni

Kb]ižšímu vysvélleni v lomlo sfuěru pak lze beze zb)'1ku Ódk'aL !a piedposledni
odýalec odpovědi nhtopiedsedy JUDI Tonáše vejnara ze dne 20'l]'2009 sp h' st
2]]/2009. s niŽ se 2dejši úiad zcelaztotoŽňUje'

Pokudjde ojednini konané dne l4'l0'2009 vevěci 
^leš 

vébl ca' Renala Zlámalová.
jehož jsle se ovněŽ účaínil jako veřejnoí' bylo zjištěno, Že.jsle soudu v Ďruběhu !Íotokolace
opakoYaně ' přes naponrenuli soudkyné - sdě|olal. že budele jednáni nxfujlll I svýn
.jednfiin.lsE br jarožto vcicjnoý jcdnáni ncplipuslně rušil' Ani v tomto ptipadě se
soudk Ýně nedoDuíila nelhodnó ho c hován i '

vašesrižnostzc dne t5'10'2009 byla zcela správnč vedenim Mčýského soudu v lraze
pod sp zí, sl 2]3/2009 losouzcna rako nedůvodná,

váš nesoub|as lak nemůžeDe sh|edat opodíalněnýn, Na Vaši íižnoý ze drc
15']02009 bylo ledenim Měíského soudu ! Prazc rcago!áno včas, iádně. adekválně
zjištěným skÚtčnÓíeĎ a2Fůsobeň odpolidáji.in p]ahým pláui přcdlisůn'

JUDÍ v|adimir ch.áíecký
ltchni ředitcl podsekce doh|edu a juýice
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