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Motto:
Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný
a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před
zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod. (2 odst. 2 zák. č. 283/1993 Sb.)
Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se
všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost
funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon
působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce. (24 odst. 2 zák. č. 283/1993 Sb.)

id. zn.: Šal-MS.-podnět-karné řízení-141117

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 16, 120 00 Praha 2
k rukám JUDr. Roberta Pelikána Ph.D.
ministra spravedlnosti
datovou schránkou: kq4aawz

Věc: Podnět k zahájení kárného řízení se státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Hradci
Králové, Mgr. Lenkou Faltusovou.

Vážený pane ministře,
Spolek Šalamoun již několik let monitoruje trestní věc Lukáše Nečesaného, kde u nalézacího soudu
věc dozorovala a následně obžalovala státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci
Králové, Mgr. Lenka Faltusová.
S ohledem na osobní přítomnost při hlavních líčeních v trestní věci Lukáše Nečesaného, zastáváme
nezpochybnitelný názor, že postup státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci
Králové je v hrubém rozporu se shora uvedeným zákonem 283/1993 Sb. a postavením státního
zástupce. Proto, dle našeho názoru zcela důvodně, podáváme tento podnět pro zahájení kárného
řízení se státní zástupkyní KSZ v Hradci Králové, paní Mgr. Lenkou Faltusovou.
Důvody, které nás vedou k tomuto podnětu, a konkrétní pochybení státní zástupkyně Mgr.
Faltusové spatřujeme v následujících skutečnostech.

a)
Dne 1. 4. 2016 státní zástupkyně Mgr. Faltusová ve svá závěrečné řeči konstatuje:
Rozhodnutí Nejvyššího soudu považuji za tendenční, obsahuje podle mě chyby a dále "Pokud by
Nejvyšší soud řádně prostudoval trestní spis a neopisoval slepě z podané stížnosti, nikdy by
nedošel k takovým závěrům“.
Oprávněně se domníváme, že takto bezprecedentní útok na Nejvyšší soud České republiky nemá v
historii obdoby a je zcela nepřípustný řadové státní zástupkyni KSZ v Hradci Králové.
Ponecháváme zcela na vaší úvaze, zda těmito zdokumentovatelnými výroky před plnou jednací síní
a médii, se státní zástupkyně Mgr. Faltusová svým sdělením, že Nejvyšší soud ČR spisový materiál
nečte či slepě opisuje z podané stížnosti pro porušení zákona, nedopustila trestného činu dle ust.
357 trestního zákoníku. Jelikož tím mohla před zástupci médií docílit či navodit dojem, že na
Nejvyšším soudě České republiky se spisový materiál vůbec nečte či slepě opisuje. Domníváme se,
zcela oprávněně, že těmito výroky došlo ke hrubému snížení důstojnosti a vážnosti justice a
podrývání důvěry v právní stát.
b)
Dne 22. 9. 2017 v budově Krajského soudu v Hradci Králové, před jednací síní č. 50, v době
přerušeného hlavního líčení v trestní věci Lukáše Nečesaného, byla v družném hovoru se svědkem
obhajoby policistou kpt. Tučkem. Patrně se jedná o nový takticko-operativní postup státní
zástupkyně Mgr. Faltusové o působení na soudem dosud nevyslechnutého svědka.
Když si této okolnosti všimli přítomní novináři před jednací síní, tento bezprecedentní postup státní
zástupkyně vyfotografovali. Ta proti tomu začala brojit s argumentací, že je soukromá osoba a že
nedává souhlas s jejím fotografováním ve společnosti svědka obhajoby kpt. Tučka a přítomným
novinářům vyhrožovala osobnostní žalobou.
Daný stav přesně vystihuje postupy státní zástupkyně Mgr. Faltusové, protože dle našeho názoru
jednak nemůže hovořit před jednací síní se svědkem obhajoby a zejména nevystupuje v pracovní
době, v budově soudu a před jednací síní jako soukromá osoba.
c)
Dne 13. 11. 2017 opět v závěrečné řeči před senátem Krajského soudu v Hradci Králové nebývale
kritizovala Nejvyšší soud České republiky. K tíži Lukáše Nečesaného uváděla, že si “dovolil” vzít zpět
své dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, kdy tímto postupem “zamíchal” složením senátů,
které budou v jeho věci rozhodovat. Opětovně se tímto postupem snažila ve veřejnosti navodit
dojem, že rozhodování Nejvyššího soudu je jakási „ruleta” či „kolo štěstí“. Tímto opakovaným
jednáním státní zástupkyně Mgr. Faltusová otřásla v základech důvěrou v nezávislost justice a
taková vyjádření jsou pro kteréhokoliv státního zástupce v České republice zcela naprosto
nepřijatelné.
d)
Dne 13. 11. 2017 v téže závěrečné řeči velmi hrubým způsobem napadla vaší předchůdkyni, paní
prof. Helenu Válkovou, že postupovala zcela nestandardně, když stížnost pro porušení zákona ve
prospěch Lukáše Nečesaného podala poslední den svého působení jako ministryně spravedlnosti.
Opět se tak snažila navodit dojem, že tehdejší ministryně spravedlnosti působila nestandardně a s
podtextem pravděpodobnosti korupčního prostředí. Bez sebemenší pochybnosti je vám určitě
známo, že o důvodnosti podané stížnosti pro porušení zákona nerozhoduje podavatel, tedy ministr
spravedlnosti, ale pouze a výhradně Nejvyšší soud ČR.

Znovu a zcela konstantně uvádíme, že takové závěry a názory řadové krajské státní zástupkyně jsou
naprosto neslučitelné s funkcí a posláním státního zástupce a jsou absolutně i za hranou objektivity
a nezávislosti státního zástupce. Takové závěry v základech otřásají důvěrou v nestrannost celé
justice a podrývají základní pilíř nezávislé justice.
S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti se oprávněně domníváme, že je náš podnět k
zahájení kárného řízení se státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové
naprosto a jednoznačně důvodný.

V Praze dne 14. 11. 2017

