
Veřejný ochránce práv
JUDr. Otakar Motejl

V Brně dne 14' |istooadu 2007
Sp. zn.: 174412007 NOPION

YáŽený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, Že šetření ve věci zna|kyně Anny Grabowské,
bytem Jana KříŽe 872113, 434 01 Most 1 , jsem se rozhodl uzavřít s |ím závěrem, že
jsem v postupu Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu v Ustí nad Labem na
úseku státní správy zna|ců a t|umočníků nesh|edal pochybení.

Seznámi| jsem se s podk|ady' které jste mi zaslal, podobně jako s materiály
stěŽovate|ky. Po formá|ní stránce mám za to' Že udělená výstraha' jakoŽ i ce|é
jednání se stěŽovate|kou odpovídalo právním předpisům, zásadám správního řádu

,,Principům dobré správy a demokratického právního řádu... Jest|iŽe paní Grabowská
pouŽita zna|eckou pečeť, která neby|a shodná s textem jmenovacího dekretu' pak
by|o i pod|e mého názoru na místě kvalifikovat takové jednání jako exces a porušení
zna|eckých povinností, a pos|éze udě|it výstrahu. Proto jsem své šetření uzavře| ve
smys|u $ 17 zákona o veřejném ochránci práv.

Ačko|iv mohu vzh|edem ke své právnické odbornosti sám jen stěží hodnotit
věcnou stránku přÍpadu, usoudi| jsem z dostupných informací' Že obor
písmozna|ectví a obor grafo|ogie z h|ediska výkonu znalecké činnosti nejsou totoŽné'
obecně o samostatném oboru hovoříme tehdy, má-|i svůj specifický předmět
zkoumání a v|astní pracovní metodu. PřestoŽe mají písmoznalectví a grafo|ogie
shodný předmět zkoumání (|ze je vnímat jako dvě množiny s průnikem) - pracují
s písmem (textem)' |iší se metoda práce. Různost v pracovní metodě podmiňuje
ivýs|edek zkoumání a úče|, k němuŽ takový nový poznatek s|ouŽi' Z před|oŽených
podkladů jsem dovodil, Že h|avní metodou písmozna|ectví je komparace textů'.
Naproti tomu grafo|ogie v prvé řadě text ana|yzuje, interpretuje a vyvozuje z rozboru
závěry,. Výs|edkem pÍsmozna|ectví je pak úsudek o shodě textů (o pravosti),
nepřímo pak dochází k identifikaci pisate|e zkoumaného textu. Výs|edkem grafo|ogie
je úsudek o rysech csobnosti (ui.čení typu aid.).

Jest|iŽe grafo|og z pÍsma vyvodí psychologický profiI pisate|e, dokáŽi si ovšem
představit, že za předpok|adu předem známého okruhu moŽných pisate|ů (nebo
textů) bude výs|edkem igrafo|ogického posouzení identifikace pisate|e' resp. dojde
k určení pravosti písma.

Proto bych si na rozdí| od ministerstva a soudu netroufal tak rázně a bez
da|šího tvrdit, Že grafo|og nemůŽe dospět k závěrům o pravosti písma a k identifikaci
pisatele. Vysvětlení nepovaŽuji za přesvědčivé. A snad ani stěŽovate|ka. Určitá
nedůs|ednost v argumentaci pak (moŽná zbytečně) vyvo|ává dojem
o netransparentnosti jednání st|an.

1 PřičemŽ souěástí kaŽdé komparace je nutně ijako pomocná mgtoda ana|ýza'
, Ke komparaci fakticky můŽe dojít také' avšak spíŠe jako kontÍola záVěru ( srovnání textu s da|ŠÍmi
poznatky o pisateli).



Skutečnost, zda doch.áťt při výkonu státní spÉvy zna|ců, pokud jdeo pÍsmozan|ectví a grafo|o-gíi' k diskrimináci ." ňin"pooaři|o zjistit' Pokud docházÍk určité uzavřenosti spo|ečénstvi p'ismoznát.l, il" .i takový j.v vysvětlit z h|ediskahospodářské soutěŽe spíše jako přirozený. ruá'min-iJterstvu a krajských soudech pax1e' aby případné neka|é praktiky nepoopořovaú. 
. .-.

Jak jsem jiŽ uzavře|, nežádám po ministerstvu nyni přijetí konkrétního opatřeník nápravě, je|ikoŽ postuo isem vyhodňotil jáx"ijr."..li.,Avšak uvíta| bych. kdyby přidalší pří|eŽitosti doš|o t<beelive'1símu p'ó;;řř".í;;dobných stíŽnosti a koýby se
;I::#"í:"'".ké 

činnosti vob|ásti pi.'o-"l".třia grafologie naoate vďnóvata
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