
 

 

5 T 61/2010 
 

U S N E S E N Í 
 
 Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl dne 30.12.2010 v trestní věci proti obžalované Michaele 
Dupové, nar. 8.9.1989 v Rakovníku a spol. pro trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících 
k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák. č. 140/1961 Sb. 
takto:  
 

Podle § 31 odst. 1 tr. řádu je předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. 
Věra Bártová vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u Obvodního soudu pro 
Prahu 1 pod sp.zn. 5T 61/2010. 
 

Odůvodnění: 
 

Předsedkyni senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Věře Bártové byla předmětná 
trestní věc přidělena podle rozvrhu práce. Od samého počátku řízení před soudem se ze strany 
některých procesních stran setkala s projevy nesouhlasu, že tuto kauzu projednává a rozhoduje 
právě ona. Proces a jeho vedení je přirovnáno k procesům vedeným v dobách normalizace, a tedy 
neobjektivně.  

Ačkoli předsedkyně senátu tak jako v ostatních trestních věcech, které rozhoduje, má snahu 
o objektivní posouzení a rozhodnutí věci, jsou jí i ze strany určité části veřejnosti přisuzovány takové 
morální a etické vlastnosti, které nejsou slučitelné s výkonem soudcovské funkce. Jedná se o 
občanské sdružení K 213, které vystoupilo do trestního řízení s návrhem na převzetí nabídky záruky 
za další chování obžalovaných M. Dupové a P. Vondráka, nacházejících se ve vazbě. 

Předsedkyně senátu nepopírá a nikdy neměla potřebu popírat své bývalé členství v KSČ. 
Nicméně se nedomnívá, že by tato etapa jejího života měla  být spojována s jejími morálními, 
etickými a odbornými hodnotami.  

Jakkoli se předsedkyně senátu necítila být podjatá při předchozím rozhodování o námitce 
podjatosti, a již vůbec ne z důvodů, které mají na mysli procesní strany a občanská veřejnost, tedy 
z důvodů neobjektivního vedení procesu a nyní i z důvodů bývalého členství v KSČ, musí v této 
době a konkrétní situaci prohlásit, že se cítí být natolik negativně ovlivněna takovýmito názory a 
závěry namířenými proti její osobě, že nemůže zodpovědně zaručit maximální míru objektivity 
rozhodování, která byla a je jedním ze základních principů její činnosti.  
 
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost do 3 dnů od oznámení prostřednictvím 

zdejšího soudu k Městskému soudu v Praze.  
 
 

V Praze dne 30. prosince 2010 
 

JUDr. Věra Bártová 
předsedkyně senátu   

Za správnost: Häuslerová  

Doručeno dne: 30. 12. 2010
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