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I Patre doktore. dyahdt ne-
prudla S€n6tem vaie nominace
na fstarriho soudce. Ted se
zd,6r, ir se nenusitc str{t ani mls-
topiedsedou Vrchniho soudu
v Prazt, byd jstc zvitEzil ve vj-
bErov€m ffzeni. Nem6te pocit,
ie uZ v6m v justici p5enka ne-
pokvete a Z€ je ies odejit?

Tak ir€deviin, pane redaktore,
jd jsern soudcem. Velrni si vr6Xm
sv6 soudcovskd pr6ce a to je nd-
co, co mi nejspis nikdo neveane.

Pokud jde o ten Ustavd soud,
tarnjsem se dostal do sfdry poLi-
ticketo rozhodov6ni. SeDSt ie Do-
litickd tdleso a plnd resDektuii'ie-
ho oolitickd roihodnuti.

Ndktenim
lidem jsem 5l5pl
na kuiioko

Nicm6nE musim zdfuaz.Dit, Ze
jsem poct6n tim, Ze md dva prezi-
denti, kteii si snad pravdEpodobnd
o mne ndco zjistovali, navrl i ia
funkci ristavDiho soudce. Neoo-
vedlo se to.

Nynijsen v justici, v soudnic-
tvi, kam by ndm ta politika piiliS
prosakovat nemEla. Ale vidite
si.m, Ze se kolem toho takd nEco
politigkdho dEje.

r Cim si vysvEtlujete, Ze nF
kteff politici nebo nevl6dni or-
ganizace vystupuji proti vaie-
mu posunu do frrnkce fstatuiho
soudce nebo na pozici misto-
prysedy soudu?

Ctrtr6ct let jsem delal piedsedu
MEstskdho soudu v haze. neivEt-
Siho soudu v deskd reoubLice.
ktery ryfizuje klidovd karizy, kte-
rd se udrily v haze.

Obvod MEsrskdho soudu v Pra-
ze qfizoval dennd nEkolik set v6-
ci a za rok Irmoho desitek tisic-

Ve funkci piedsedy soudu bylo
moj f povinnosti chrdait soudce od
vndjsich tlakt. Plitom jsem se
sdet6val s mnoha lidmi a mnoh-
dy i politiky, kteii mEli pocit, Ze
soudni rozhodnuti neni nebo ne-
bylo rydino podlejejich piedsrav.

Musel jsem vZdycky nez6vi-
slost soudci h6jit. Uddlal jsem si
tim spoustu DepIdtel. NEkteff
z nich mi to y soudasn6 dobd oro-
sffednictuim ruznjch instiluci
vrace[.

f Taki€ sl myslite, ie to sou-
visi s tim, i,e pod vaiin vedenim
mdstsky soud vynesl ndjakri
mzhodnuti. kteri se nEkomu
nelibila, a ted je to uditi druh
ponsty?

Necharakterizoval bych to jako
dmh pomsty. Ale je to urdiri{ re-
akce na to, Ze jsem v minulosti
ndkterd lidi odmitl nebo jim pro-
stE 5li6pl na kuii oko.

r MfiZete al€spoi pffbtiiig
Y jakich kruzich s€ ti dotylni,
jimt jst€, jak iik6te, $6pl na
kuii oko, pohybuji?

Ani jsem jim deba nemusel
Sl6pnout na kuii oko j6. Stadilo
rozhoduuti soudu, soudce, o ndrnZ
si nEkdo myslel,-Ze mu m6m i(ct,
iak md rozhodnout. Mohu uv6st
ionknitni pYiklad.

V SeMtu mi bylo ndkt€r,imi se-
n6tory v',tYkdno, jak jsem mol
dopustit, Ze MdstskY soud v Praze
vydal jakdsi piedEznd opateni
o z{kaz u st6vky.

Odpov6dEl jsem na to jedinlim
moZnlm zp{rsobem: j6 to soud-
covskd rozhodnuti nemoh.l ovliv-
nit.

Nikdy jsem za tim soudcem ne-
Sel a neiikal jsem mu, jak m6 roz-
hodnout.

I Dlouhodobi hovoiite o pc
tiebE nezivislosti soudnicM na
vfkonnd rncci i v personilnich
otizlcich. Myslite si, Ze to moh-
lo ovlivnit muEasnou situaci ko-
lem vaieho vfbErov6ho ffzeni
a vaieho pffpadneho jmenov{ni
nebo nejmenov6ni nistopiedse-
dou soudu?

Nerrj lq lrylqudeno. Nakonec

i visledky WHrovdho ffzeni to-
mu nasvddduji.

Ve vlbdrovd konisi byli 6tyfi
soudci, od nichZ jsem dostal
v podstatd maximum, ze 40
moZnjch bodrl 39, a jedet z6-
stupce politickd sfdry l{Igri, anL
rni poloZil jakoukoli ot6zku, mi
dal nulu.

f Tim byl ndmEstek mini-
strynd sprayedlnosti Robert P€-
lik6n. Jeho samotnou. pfftom-
nost uZ bercte jako n€co, co by
bit nemElo?-Ne, 

j6 si myslim, Ze to je v pG.
iddku, Ale oCekival bych od to-
hoto zastupce objektivni posou-
7-€nt.

t Do vfb€rovdho flizeni na
tuto frrnkci se piihLisil pouzn je-
den ilalii kandidit, soudce zdej-
SihosouduPavel lenka.Mite
infonnace nebo nezor na to,
pmi nebyla ftast vy$i?

Nerndm, nevlrn, netuSim.
I Ptim se pmto, i€ to mriz€

prisobit dojmem, jako by bylo
osiatnim piedem jasn6, ie je
o vitdzi mzhod.outo. Lidov6 no-
viny v l6tro souvislmti cituji mz-
hovor mezi lobbist5r Maftin€m
flllSkem a Ronanem JanouS-
kem, kterj mEla na jaie 2013,
t€dy v dob€, kdy jste dostal na-
bidku od piedsedy vrchdho
mudu Jaroslava Bureie. zachv-
tit policie. Pan llli6k-mEt ie
aiiovardm odposlechu iftat,
Z€ prijdete dilat fstalriho
soudce nebo nlstopiedsedu
vrchniho soudu. lW6te nEjatd
rysvEtleni, jak 1o pan tJlEdk v€-
d6l?

Nemdm. Setkal jsem se s tim
neJenom v tomto piipadE,
ale i v ndko-
li-

ka dalsich pfipadech, kdy odpos-
louchduand osoby pouZiraly moje
Jmeno.

Tomu se nemuzete iiidnvm
zprisobem brr{nit. hoti tomu ne-
existuje obraua. NeZ jen to, Ze
ieknu, Ze jsem samoziejmE s td-
mito lidmi nikdy Denluvil, nejed-
nal a nevim, odkud jejich infor-
mace poch6zeji.

I Myslite, Ze informace
o-ton, Ze v6s doktor Burtj oslo-
vil s tim, abystr mu pffpadnd Sel
d6laa mflstopHsedu...

...ta byla yeiejnE zrdm6. Kdyi
lsem odchi{zel z Mdstskdho sou-
du v Praze, tak se o tom samo-
ziejmd vEddlo. Tehdy se jestE ne- 

'

ddlala Wberovd nz€ni. To myslim
skuteind byla veleind infonnace.

r Jak probihalo WbEmv6 ff-
zeni?

Dostal jsem od kaidCho z dle-
nri komise asi di aZ DEt otdzek.
vEtiinou organizadnich a iidicich.
Mdl jsem na rozdil od svdho ko-
legy (tulenlq, pom. red.) velkou
vihodru, if. iize\i je u Vrchnilro
soudu v Praze a MEstskdho soudu
v Praze podobni.

Mdl isem z toho dobrV pocit.
Potd bil piedsedou koriisi 

"y-zYan, protoze se dishtse nefdast-
nil, p6t'-l Elen komise, pan nemds-
tek. Ten iekl, Le L{dtoru otaz*u
nemi- Celd to fvalo asi 40 minut.

r Pi€kvapilo v6s, le se vris
n6m6stek Pelikr{n na nic ne-
ptal?

S ohledem na to, Ze jsem od ndi
dostal rrylq bqd!, ak 

'piekvapilo.

Pakjsem obdrZel z6pis z iednrinf
komise, u nEhoZ isem samoziei-
mE nebyl pfltomen.

Z toho vyplyvd. jak mE jednot-
livi dlenovd hodaotili. Je zde uve-
deno, Ze jeden dlen komise iekl,
Ze Svddek se znii s Torr.6sem tlrd-
liEkou (vlivnj podnikatel, poat.
red ), a proto byl ohodnocen z je-
ho strany nula body. Vic ney'm.

a Jiny dtvod nuloy6ho hod-
noceni tam neni?

I VaSe kontakty s panem
HrdliEkou se ieiilv uZ ;ii
va5ich nominacich na 

'

fstarriho soudce
v Sen6tu. Zn6te
se a stfkr{te se?

V roce 2000
md Dovdiil
doktor Moteil
pffprayou W
staYby Justid-
niho are6lu
na MiE6n-
ktub.Zahdin
jsem jednr4-
ni s MEst-
skou Cdsti ;;r^r.
Praha 10. i'"'"p?*oru

budouciho
soudu byla di-
alyzadni jednotka
vinohradsk€ ne-
mocruce.
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Starosta MesbRd tdsti Prahy t0
povdiil rryjednriv6mm mistosta-
rostu a to byl tehdy pan tlrdliCka.

S panem llrdlidkou jsem vedl
pfibliftrd pEt jedn6ni a v okamZi-
ku, kdy bylo vydrino stavebnf po-
voleni. kdy se nemocnice witE-
hovala a posldze si nemovitost
pievzalo minisierstvo spravedl-
Dosti, byla tato jedndnf nEkdy ko-
lem roku 2001 ukoniena. Od rd
doby jsem nikdy pana Hrdlidku
nevidEl s jedinou r.jjimkou.

Ndkdy kolem roku 2011 isem
odchdz:el ze schtzky v katAmE
a od jednoho z vedlej5ich stohl
md nEkdo pozdravil.

mezi n6mi byl je5t6 jeden stfl.
Myslim, Ze to proHhlo za

fdasti ndjak6ho novin6ie. Moznd
Ze pan Hrdlidka ram tehdy dEld
n6jalcf rozhovor pro noviny, pro-
toze asi dva dny poti se objevilo
tu5im v tidenftu Tlden, Ze se
Svr4dek zdravi a znri s llrdlidkou.

Od td dobyjsem pana thdlidku
nikdy neviddl a nikdy jsem s nim
nekomunikoval.

I Tykite si?
Ano, my jsme si tehdy tykali.

Ten pozdrav byl: ,,Ahoj - ahoj*.
r A kdyi byla ta jedn6ni

v zdsadi formdlni, v tich t€tech
2fiD. 2001, pro[ jste dosp6li do
I{ze tvkini?

thddili jsne p9!! ng ebEqyr q
iedn6ni byla velrni komplikovanii.
3lo o ro. Ze justice jako by rrykli-
zela nemocnidni zaiizeni, coZ byl
velmi uepopuliirni kok ve vztahu
k veieinosti.

la Jednarn DyH KomplKovana
a sloiiti4 a piedpoklidrirn, Ze
u jednoho z ob&hi jsme si v roce
2001 zaEdi tykat.

I A neni to znimka nEjak6-
ho dfrvErnij5iho Yztahu mezi
vr{mi?

Ne, ten zcela \yluduji.
I Pl€ds€da soudu Bur€s mi-

nistrlni spravedlnosti Ilelend
Vr6lkov6 pied n€kolika dny
pi€dlozil n6vrh na va5€ jmeno-
Y6ni, Muvil jste o tom s mini-

- Rftala. Ze to je veLni zdsadni
dokument, protoze to md ienom
ndkolik soudc0 v Ceskd republi-
ce. Ona o tom nev€ddla. 

-

f Mysuje, le ta pmvErka
mfrZe hnit nEjakou mti pii ie-
.iim mzhodouinf?

soukromi, do m6ho mobilu, do
m€ mailov€ korespondence, do
mfch ridtt.

Provdrku jsem ukondil na svou

_Zi{dost 
v okamZiku, kdy jsem

skondil ve funtci piedsedy M€st-
skdho soudu v Praze, y srDnu
2013.

Do tC doby mi Zdfud bezpei-
nostni riziko signalizovdno neby-
lo a nikdy k odneti FovErky ne-
doslo.

f Pojdm€ se podivat na ay
konhhf yjtky, kter6 zaniva-
jf na vaii adrcsu, O panu Hrd-
liikovijsme ui n uviti. Organi-
znce Nadaini fond proti
korupri, Vrafte nr{n stdt a V€-
iejnost proti korupci vdm vlrtj-
k4ii, Ze jsfe v lednu 20ll v roz-
hovoru pm televizi Prima
zamliel, ie jste byl ilenem
KSC. Tbhdyjste uvedl ,,V m6m
pffpadE se jednalo o kandiddt-
sM do mku 89, do l6ta 89. Asi
pril mku, n€kolik m€sicri. Vic se
asi k tomu nebudu vyjadioyat,
protoZe myslitrL ie bychom s6
zbyteinE do toho zapl6tali...
Zminin6 organizace aI; fftaji,
Z€ jste lhal, pmtoi,e jst€ byl od
22. Eerrryr 1989 iittnjm ile-
nem KSC. ProEjstr tedy tele-
vizi hima to IleNtvi zs-
|nlEel?

S touto ot6zkou jsern se setkal
uZ pied ttemi lety. Nejsem scho-
p€n se k tomu v tuto chvfli ripl-

nd plesnd vyjddiit. Nevim, zda
am nedo5lo k ndjakdmu zkesle-
ni nebo usdiZeni ddsti rozhovoru.

Nemohu vyloudit, Ze jsem
o svem dlensM v KSC nehovoiil,
Ze jsem hovoiil skutean6 jenom
o sydm kandidi4tstvi.

Ale poirid opakuji, Ze jsem byl
nEkdy v roce 2003 osloven. abych
se stal ministrem soraved.lnosti.
MEljsem tehdy asi Btden na roz-
myslenou.

V prub€hu toho Ndne a oak
i ndsledne, kdyz isem to odriitl,

lsem poskytoval nEjak6
rozhovory kde jsem se

zmiioval o svdm
dlenswi

v KSC.

Nikdy jsem s tim neddlal taj-
nosti, byt rni to samozlejmd ne-
bylo piijemnd. Toje v€c, kierou si
neodp6iu a nechci se na nic vy-
mlouyat.

I [slji nfmitk6u je, Z€ jste
pri jako pi€alseda Mistsk6ho
soudu v Praze v mzporu s ndle-
zem Ustavniho soudu odmital
uY€st shanickou minulosl soud-
crl pled mken 19E9.

To je hrubd nepravda nebo pii-
mo leL. Pfed zmiiovanfm n6le- .
zem Ustavnillo soudu jsme, po-
kud se na me nekdo obr6til ve
vEci jinjch soudct, potiebovali
podle pffsluinych z4konir souhlas
tobo konktniho soudce ke zve-
iejndni tohoto 6daje. Ten soudce
mi ho nedal-aj6jsem tazateli od-
povdddl, Ze mu to nemtzu sdelit.
Teika.

Po ndlezu ljstavniho soudu,
kterf jsme zaznamenali hned ten
den na intemetu, protozejsme vd-
dEli. k demu se schyluje. si hou-
fiim iici. Ze Mdstshi soud v Praze
byl jeden z prvnlch nebo dokonce
prvni krajskj soud, kterj na srych
intemetowch str4nkdch komDleF
ni seznamy zveiejnil.

VzdpEti to udElalo i minister-
stvo spravedlnosti, ale my jsme
byli rycblej5i. Nikdy jsern v tom-
to smyslu po n6lezu Ustavniho
soudu nic nezarnldoval.

a RorrEZ je Ydm rylitino, ir
jste se v mce 1988, jako kadi-
d6t na tlena KSC. stal ndmAst-
kem piettsedy Obvodniho sou-
du pT ryahu 8, \!9 !9
pmjedn ivaly ialoby souvisejici
s demomtracemi nebo iinnosti
Charty 77.

Nikdy jsem se tdmito kauzami
nezabfval. Jako reakci na tento
ftok uv6dim, ;e jsem byl opako-
van€ provEien na pielomu roku
89 a 90, stejnd jako vdt5ina soud-
cri, kteri' zistala v justici.

Myslim, Ze vice nei detina
soudct ode5l4 nebo musela ode-
jit. Byl jsem Fovdien mimo jini
iYONS (Viborem na obmnu ne-
spravedlivd stlhaujch. poat. red. )
a na ziikladE vlech Echto orovE-
rek jsem byl na jaie roku 1990
jmenoviin ministryrui spravedlnos-
t.i Bure5ovou doirnlrce Dfudsedv
Obvodnftro soudu pro Pr-ahu 8. 

-

Doktorka Bure5ov6 se tehdy
tou ageDdou velmi zabyvala jako
advokitka takZe neoochvbnd v6-
ddl4 o co jde.

I Nevl{dni organizace zmi"
nuji i .,podeziel6 lontakty s lid-
mi, kteff jsou zapojeni do klien-
0elistickfch vaz,eb.,. Vaie jm6no
md figurovat v telefonnich ho-
vorech Clent tzy- konkurzni
mafie a v zSznamerh stihanich
manaZerri Koni€rini ba;ky.
V nich m6tre bjt uv6dEn jak-o
tlovik, s nimi tito tid6 mohou
pmjednat,,sv6 pmbl6m5r..

Nemtzu se v Zddnim pffDade
bftinit proti tomu, ze dvd cizibso.
by o mnd hovoli. V3eobe€tre se
vdddlo, Ze Sv6dek je piedsedou

MEstskdho soudu v Praze, aj6 ne-
muzu vyloudil, Ze ndkdo chtdl md
jmdno pouZit, aby yypadal dobie.

Mohu jenom iicq ie jsem s d-
mi lidmi nikdy nejeclnal, ty lidi
neznr4m, nikdy jsem v jejich pro-
spdch nic neiinil.- 

r Posledni \.ytka se tyk6 to-
ho, Ze jste byl jednim z pr6v-
nfch poradcrl tehdejsiho prezi-
denta V6clava Klause. Pri neni
jasn6. zda jste se nepodilel na
piipravE am.Desti€. Konzultoval
s vr{mi Viclav Klaus amnestii?

Ne. Arnnestii, o kterd hovoffte,
se nnou pan prezident Klaus ni-
kdy nekonzultoval. O td amnestii
jsem se dozvdddl na SumavE zje-
ho novorodniho projew.

A rnyslim, Ze jsem se dokonce
medi6lnd vyjadloval i tak, Ze to
tecbnicky bylo velmi ne5tastnd
pojatd.

Pii piedchozich annestiich
jsme mdli jak6si signdly o tom, Ze
amnesti€ budou. A mEli isme
moZnost, deba v prubEhu l'iken-
du, se na to piiprivit. Tady jsme
tu moznost nem6li.

TakZe soudci nastupovali do
prace na Novli rok ddpoledne,
protoie \Z n6sledujici den bylo
tleba nEkter6 odsouzene z Eitrxo-
DouStEt.- 

e i odpoyiddm jednoznadnE:
na t€to amnestii jsem se nikterak
nepodilel.

r Jsou zde minEn6 n6nitky
nevl6dnich organizaci, na dru-
hou stranu se zs rnis postavilg

' Kolegiurn piedsedfi krajskfch
soudt, Mysllte si, ie pokud se
ministrynE Vdlkov6 bude iidit
nistE tim, j€stli n6mitky jsou,
nebo nejsou drivodn6, nemElo
by vaiemu jmenovflni nic brd-
nit?

Velrni si viizirn staroviska kmi-
sklch pfudsedrl. Pokud se bude-
me bavit o vEcech, o ktmich jsme
se bavili nyni, a nemrlZu piedji-
mat dalsl okolnosti, o kterfch ne-
vim nebo netusim, tak jsem pie-
svddden, Ze pravda lyjde najevo.

r Jakou roli podle v6s mriie
s€hnit to, ie ministrlri V6lko-
v5 je na sv6 pozici za hnuti
ANO? Toto hnuti 0odZ, jak sd6-
Iil jeho 56f Andrej BabA, s vasi
nominaci nesoublasi.

VZdycky j sem ve sv6 publikad-
ni dinnosti, dl6ncich a piedndS-
k6ch yystupoval proti iresahtm
noci vfkonnd do soudnicM. Ted
se mi to n€jakym zptsobem vraci.

Pani ministryrr€ je ministr''ni za
toto bnuti, nicm6nE piedpokl6-
d6m, jak trakonec ona sama jiz
deklarovala, i,e luEint rrezdvisll
a sDravedlivd rozhodnuf .

stryni V6l-
kovou?

Ano, s pani ministryni jsem se
setkal. Ona ode md chtEla ndiakd
vysvederu, kontadh6 kpanu Hrd-
lidkovi, protoZe to zazrigto. R.en
jsem jl v podstatd to sam6, co
jsern lekl vdm. Ona k tomu Zddn6
jind ot6zky pak uZ nem6la.

Pani minis[-yni jsem po nali
schrizce poslal kopii svdho osvEd-
deni, na jehoZ z6kladE jsem N6-
rodnim bezpednostnim riiadem
provEien od roku 2008 pro tajnd
vecl.


