MGR. DAVID MACHÁČEK
ADVOKÁT
č. osv. ČAK 18164
Ústavní soud ČR
Joštova 8
660 83 Brno 2
V Kladně, dne 16.8.2018
ke sp. zn. IV. ÚS 2771/18

Stěžovatel:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962
798 55 Ospělov 6, okres Prostějov

právně zastoupen

Mgr. Davidem Macháčkem, advokátem č. osv. ČAK 18146
se sídlem T. G. Masaryka 108, 272 01 Kladno

Účastník 1:
Účastník 2:

Okresní soud v Prostějově
Krajský soud v Brně

Žádost o postup dle § 39 zákona č. 82/1993 Sb.

DATOVOU SCHRÁNKOU

sídlo:
T. G. Masaryka 108, 272 01 Kladno
Tel.: 739 476 987

www.advokatmachacek.cz
email: machacek@bbpadvokat.cz
ID datová schránka: jvybwae

č. účtu: 1106680133/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

I.
Dne 14.8.2018 byla podána na pokyn stěžovatele ústavní stížnost, která je vedena u Ústavního soudu ČR pod
sp. zn. IV. ÚS 2771/18. Vzhledem k tomu, že dne 16.8.2018 se objevily nové podstatné skutečnosti, které
odůvodňují projednání věci dle postupu § 39 zákona č. 182/1993 Sb., z důvodu naléhavosti věci.
Naléhavost věci spočívá v tom, že dnešního dne volal klient svému právnímu zástupci se sdělením, že na
základě vydaného příkazu Okresním soudem v Prostějově sp. zn. 0 Nt 1357/2018 ze dne 15.8.2018 je v místě
bydliště stěžovatele vedena policejním orgánem domovní prohlídka a dá se tedy důvodně předpokládat, že bude
neprodleně zahájeno další trestní stíhání se stěžovatelem, kdy může docházet ze strany orgánů činných
v trestních řízení nepřiměřeným zásahům do subjektivních práv stěžovatele, tak jak to stěžovatel opakovaně
Ústavnímu soudu ČR dokládá.
Důkaz:

příkazem k domovní prohlídce Okresního soudu v Prostějově, sp. zn. 0 Nt 1357/2018 ze
dne 15.8.2018 (na vyžádání)

Na pokyn stěžovatele tedy navrhuji Ústavnímu soudu ČR postup dle § 39 zákona č. 82/1993 Sb. a věc
projednal mimo pořadí.
Na pokyn klienta mám dále totožný postup navrhnout v tomto návrhu soudu i u ústavních stížností, které klient
v minulosti již podal a dosud o nich nebylo Ústavním soudem rozhodnuto.

Mgr. Dušan Dvořák
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