JUDr. Ing. Helena Svatošová, advokátní kancelář
advokátka reg. č. ČAK 11843, IČ 71094580
Husinecká 21, 130 00 Praha 3
tel.: + 420 222 515 564, fax: + 420 222 515 564, gsm: + 420 776 890 170
e-mail: svatosova@akhs.cz, web: www.akhs.cz

Krajský soud v Hradci Králové
Čsl. armády 218
502 08 Hradec Králové
DOPORUČENOU POŠTOU
ke sp. zn. 16 C 3/2008
V Praze dne 9. června 2008

Žalobce: Petr Uhl, nar. 8.12.1941, bytem Londýnská 7, 120 00 Praha 2
práv. zast. JUDr. Ing. Helenou Svatošovou, advokátkou reg.č. ČAK 11843 se
sídlem Husinecká 21, 130 00 Praha 3
Žalovaná: JUDr. Renata Vesecká, bytem Havlíčkův Brod, Žižkova 653, PSČ 580 01
adresa pro doručování: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55
Brno
práv. zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem reg.č. ČAK 1860
se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

UPLATNĚNÍ NÁMITKY PODJATOSTI
Dvojmo
Přílohy: dle textu
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I.
Žalobce víceméně náhodou při přípravě na jednání soudu nařízené na 13.6.2008
zjistil (dne 6.6.2008), že se v rámci organizace Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS), která od roku 1979 působila jako členská liga Mezinárodní
federace pro lidská práva (Fédération Internationale des ligues pour les Droits de l
´Homme – FIDH) kriticky vyjadřoval v roce 1987 k postupu a rozhodování soudkyně
JUDr. Věry Adámkové coby předsedkyně senátu ve věci pracovněprávního sporu
s politickým podtextem.
Žalobce byl autorem sdělení VONS č. 681 a č. 698, která kriticky hodnotila jednání a
rozhodnutí ve věci sporu paní Jarmily Strejcové, které byla zaměstnavatelem dána
výpověď z pracovního poměru, jejímž důvodem byly výsledky více než rok a půl staré
domovní prohlídky J.Strejcové, kdy byla u této nalezena náboženská literatura,
převážně samizdatová. Postižená J.Strejcová se svým nárokem na určení neplatnosti
výpovědi obrátila na soud, který rozhodoval senátem, kterému předsedala JUDr. Věra
Adámková.
Postup v řízení (průtahy, provádění nepodstatných důkazů, změna názoru na
přípustnost právního zastoupení konkrétního právního zástupce žalobkyně) i
rozhodnutí (zamítnutí nároku J. Strejcové) bylo předmětem kritiky dvou zprávách
VONS (tzv. sděleních) uveřejněných v periodiku Informace o Chartě 77, které bylo
distribuováno ve stovkách ks a především byla tato sdělení čtena v radiovém vysílání
Hlasu Ameriky (pořadu Ivana Medka). Později byla sdělení přetištěna do publikace
Informace o Chartě 77 – článková bibliografie 1978-1990 vydané v roce 1998
nakladatelstvím Doplněk a Libri Prohibiti, která je dodnes v distribuci. Spoluautorem
obou sdělení je žalobce, který rovněž periodikum redigoval a jako osoba uvedená
v tiráži periodika nesl za její obsah právní odpovědnost.
Žalobce má za to, že JUDr. Věra Adámková byla či je o těchto aktivitách žalobce
informována a že je s ohledem na citlivost záležitosti spočívající v dosahu a kontextu
kritiky dán důvod pochyb o její nepodjatosti vůči žalobci, ať již s jakýmkoli
důsledkem. Proto navrhuje postup zaručující, že se k otázce (ne)podjatosti vyjádří i
soudkyně JUDr. Věra Adámková a autoritativně o ní rozhodne nadřízený soud.
Žalobce nemá v úmyslu obstrukce v řízení a důsledky této námitky jsou pro jeho
stranu sporu vzhledem k nutnému odročení jednání spíše nepříznivé. Přesto má za to,
že nepodání námitky podjatosti by mohlo později být zdrojem – byť i jen
neprocesního, neformálního - zpochybnění výsledků řízení.
Důkazy:
- sdělení VONS č. 681 uveřejněné v Informace o Chartě 77 č. 12, ročník 1987
(příloha č. 1 - kopie)
- sdělení VONS č. 698 uveřejněné v Informace o Chartě 77 č. 15, ročník 1987
(příloha č. 2 - kopie)
- nabídka
nakladatelství
Doplněk,
online
na:
http://www.doplnek.cz/edice/knihy_dokumenty.php
- informace o působení VONS v historickém příspěvku pořadu Příběhy
20.století
Českého
rozhlasu,
online:
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/pribehy/_zprava/413793
(vysíláno
20.1.2008)
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II.
Na základě výše uvedeného žalobce vznáší tuto námitku podjatosti vůči
osobě soudkyně JUDr. Věry Adámkové a navrhuje, aby nadřízený soud
rozhodl podle §§ 16 odst. 1 a 16a odst. 1 o. s. ř. o jejím vyloučení a určil
jiného soudce .
Petr Uhl
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