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38 Spr 194/2010  V Praze dne 16.12.2010 
 
 
Tomáš Pecina 
nar. 21.4.1966 
Slezská 56 
120 00 Praha 2 
DS whehjsc 
 
 
RE: informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážený pane, 
 
podle § 14 odst. 5, písm. d/ zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, v návaznosti na nález 
Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 517/10, v zákonné lhůtě na otázku, položenou  v žádosti 
ze dne 1.12.2010 o poskytnutí informace zasláním seznamu soudců Obvodního soudu pro 
Prahu 10, kteří byli ke dni 17.11.1989 členy nebo kandidáty Komunistické strany 
Československa, odpovídám poskytnutím úplné informace v rozsahu našich znalostí: 
 
Soud neměl a nezískal ani v současné době takové podklady, které by prokazovaly členství 
(případně v postavení kandidáta) konkrétních soudců Obvodního soudu pro Prahu 10 
k 17.11.1989 v Komunistické straně Československa. 
---------------------- 
 
Váš zájem o nálezem vymezenou informaci považuji za oprávněný ve smyslu citovaného 
nálezu Ústavního soudu ČR. 
 
Z legitimních demokratických a ústavních důvodů bylo před mnoha lety rozhodnuto, že určité 
údaje (rovněž o politické příslušnosti soudců) není dovoleno archivovat. Třeba zdůraznit, že 
se nejedná jen o členství v KSČ, ale rovněž o další informace, které dosud byly 
v demokratickém prostředí považovány pro archivaci za nepřípustné. 
 
Negativní vliv komunistické ideologie a případné angažovanosti soudců a prokurátorů v KSČ 
na tyto osoby byl od roku 1991 často přísně reflektován personální praxí justice, především 
však striktními dopady lustračního zákona. Na druhou stranu nelze vyloučit, že autentický 
prožitek z předlistopadové doby sehrál úlohu významné zpětné vazby a řadě soudců pomohl 
dosáhnout hlubšího pochopení hodnotové proměny společnosti a smyslu práva a 
spravedlnosti. Předpokládám, že mezi zodpovědnými mravně a odborně zdatnými soudci je 
právě řada těch, kteří autentickou zkušenost, třeba z formálního členství v KSČ, dokázali 
účinně přetavit v poučený a zodpovědný postoj soudce demokratického státu. S důvěrou 
veřejnosti v soudní systém si nelze zahrávat a takovou hodnotu poškodit účelovými 
spekulacemi a nespolehlivými závěry. Dobře víme, jak složitý proces s nejistými výsledky 
představuje získávání nezpochybnitelných dat z minulosti.     

Doručeno dne: 16. 12. 2010



 

 

 
Pro Vaši informaci dodávám:  
 
1/ nemáme evidenci před/polistopadových členů nebo kandidátů KSČ a jiných politických 
stran ani právo takové informace autoritativně získávat 
 
2/ upozorňuji zároveň, že dnešní sbor soudců Obvodního soudu pro Prahu 10 je zcela 
odlišný od sboru soudců tohoto soudu z listopadu 1989 a při jeho sestavení nebylo nikdy 
třeba aplikovat žádná restriktivní opatření, odvozená od skutečností z minulosti soudců. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Radek Mařík v.r. 
 místopředseda soudu 
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