
 

 

 

 Obvodní soud pro Prahu 4 

 JUDr. Pokorná 

 28. pluku 1533/29b 

 100 83 Praha 10 

 

 

V Praze dne 24. ledna 2011 

 

 

 

 

Věc: doplnění námitky podjatosti 

 

Paní JUDr. Pokorná. 

 

Dovoluji si upozornit, že jsem dopisem ze dne 2. září 2010 vznesl námitku podjatosti  

 

 

proti všem soudcům Obvodního soudu pro Prahu 4. 
 

 

Pokud Vám to není zcela jasné, tak se  

 

 

námitka podjatosti tedy týká i soudkyně Mgr. Jarešové! 

 

 

O této námitce podjatosti doposud nebylo nijak rozhodnuto, proto nechápu, proč soudkyně 

Mgr. Jarešová nařídila ve věci č. j. 21 C 242/2010 jednání.  

 

 

 

 

 

I. 

Pokud jde přímo o soudkyni Mgr. Jarešovou, tak proti této soudkyni jsem vznesl námitku 

podjatosti již v roce 2008 v rámci svého odvolání v řízení č. j. 21 C 6/2008, kdy v této věci 

svědkovi v příbuzenském poměru s žalovanou stranou tolerovala pohrdání soudem (svědka 

vyzvala, aby počkal na chodbě, ten však od soudu odešel s tím, že svědčit nebude) a mně 

chtěla dát pořádkovou pokutu jen za to, že jsem chtěl k projednávané věci něco říct a přihlásil 

jsem se o slovo, kdy se jedná o zcela běžný postup při jednáních u soudu. 

 

Důvod k zaujatosti soudců proti mojí osobě je zcela zjevný.  

 

Jedná se především o pomstu, že jsem si dovolil opakovaně upozornit na nevhodné chování 

soudkyně Mgr. Winklerové (dříve Zemanové) v řízení č. j. P 129/2004, kdy po skončeném 



jednání živě diskutovala nad otevřeným spisem s jedním s účastníků řízení (pracovnicí 

OSPOD). Mimo to však v průběhu dalšího řízení postupovala (jak sama později uvedla) 

„nestandardním způsobem“ při výběru soudního znalce se zjevnými znaky korupčního 

jednání a pečovatelské řízení tak přeměnila na lukrativní zakázku pro „spřízněnou“ soudní 

znalkyni, kde přirozený zájem dítěte na péči a výchovu oběma rodiči byl až druhořadou 

záležitostí.  Mimo stížnosti na nevhodné chování soudkyně Mgr. Winklerové (která byl 

uznána jako oprávněná) jsem na ní podal i trestní oznámení, které však dodnes nebylo řádně 

vyšetřeno.  
 

Na základě mojí žádosti o poskytnutí informace, zda mezi hodnotící kritéria podřízených 

soudců patří i počet zničených dětských životů, mi místopředseda OS pro Prahu 4 Mgr. Květ 

vyhrožoval uložením pořádkové pokuty.  

 

Na stížnost na nevhodné chování soudkyně JUDr. Smitkové, která zaměnila smysl žalobního 

návrhu, jste mi také vyhrožovala pořádkovou pokutou.  

 

Soudci OS pro Prahu 4 tak v rozporu se svojí nezávislostí kolegiálně kryjí špatnosti 

jeden druhému a společně se pak skrze svou pravomoc mstí účastníkovi řízení, který si 

dovolil jejich špatnou práci kritizovat. 

 

Místopředsedkyně OS pro Prahu soudkyně JUDr. Smitková se dokonce mojí kritikou její 

otřesné kvality práce cítí natolik poškozená, že si vymyslela několik trestný činů, které se 

nikdy nemohly stát (pohrdání soudem a zasahování do nezávislosti soudu), a podala na mě 

trestní oznámení.   

  

Ve smyslu nálezu Ústavního soudu č. j. III. ÚS 441/04 má nestrannost soudu má dva aspekty: 

nestačí, že se soudce subjektivně necítí být podjatý ve vztahu k účastníkům či věci, ale i 

objektivně nahlíženo musí být vyloučeny oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti, přičemž 

i pouhé zdání v tomto směru může mít význam (např. v rozhodnutí Piersack proti Belgii ze 

dne 21. září 1982, § 30, soud konstatoval, že z rozhodování by měl být vyloučen soudce, u 

něhož existuje opodstatněná obava, že není zcela nestranný, neboť v sázce je 

důvěryhodnost, kterou soudní moc musí vzbuzovat v demokratické společnosti a 

zejména u účastníků řízení; srov. též Wettstein proti Švýcarsku ze dne 21. prosince 2000, § 42 

- 44).  

 

Objektivně nahlíženo v případě soudkyně Mgr. Jarešové, kdy k účastníkům řízení 

přistupovala značně odlišně, se tedy nejedná o pouhé zdání podjatosti.  

 

Navíc s ohledem na důvody uvedené v námitce podjatosti ze dne 2. září 2010 a dále 

s ohledem na skutečnost, že se místopředsedkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Smitková cítí jako 

poškozená, je zde zcela opodstatněná obava, že soudkyně Mgr. Jarešová není zcela 

nestranná, že se mi nebude skrze svou pravomoc mstít za otevřenou kritiku práce jiných 

soudců Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudkyně Mgr. Winklerové, místopředsedkyně soudu 

JUDr. Smitkové) a nebude se chovat stejně jako vedení Obvodního soudu pro Prahu 4 

(místopředseda Mgr. Květ a předsedkyně JUDr. Pokorná), které kryje špatnou práci soudců.  

 

 

 

 

 



Z uvedených důvodů se dožaduji  

 

vyloučení soudkyně Mgr. Jarešové z projednávání mých věcí, 

 
ale také  

 

všech soudců OS pro Prahu 4, 

 
kdy mám ve smyslu čl. 36 odst. 1) LZPS právo na projednání mých věcí nestranným a 

nezávislým soudem o čemž lze ve smyslu nálezu č. j. III. ÚS 441/04 v případě soudců OS pro 

Prahu 4 velmi vážně pochybovat. Zároveň se dožaduji přikázání mých věcí jinému soudu, kde    

bude zaručeno moje právo na projednání věci nestranným a nezávislým soudem dle čl. 36 

odst. 1) LZPS.  

 

 

 Luboš Meszner 

  

 

 

 


