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Vážený pane inženýre, 

reaguji na Váš dotaz na stav šetření veřejného ochránce práv ve věci nečinnosti Krajského 
soudu v Ostravě a Ministerstva spravedlnosti při vyřizování Vašeho podnětu na znalce 
MUDr. Igora Dvořáčka. Uvedl jste, že ministerstvo Vám dne 5. října 2021 sdělilo, že Vaši 
stížnost stále prověřují. Současně jste připojil 4 dotazy týkající se postupu orgánů činných 
v trestním řízení. 

Ke stavu šetření Vašeho podnětu uvádím, že ochránce již obdržel odpovědi obou šetřených 
orgánů (doplnění od Ministerstva spravedlnosti má ochránce k dispozici od 17. září 2021, 
doplnění od Krajského soudu v Ostravě bylo doručeno dne 1. října 2021). Z vyjádření 
ministerstva vyplývají některé skutečnosti, které ochránce považuje za vhodné se zástupci 
ministerstva osobně projednat, právníci Kanceláře veřejného ochránce práv budou proto 
pověřeni k provedení místního šetření. K tomuto šetření by mělo dojít v průběhu listopadu. 

Pokud jde o vyřízení druhé části Vašeho podnětu (která se váže především na postup znalce 
v souvislosti s 2. doplněním jeho znaleckého posudku), ani ochránce zatím nemá 
od ministerstva více informací, než že po doplnění Vaší stížnosti ministerstvo přehodnotilo 
svůj závěr o promlčení jednání znalce a že danou věc nadále prošetřuje. Požádali jsme 
o sdělení termínu pravděpodobného vyřízení Vaší věci, zatím jsme však neobdrželi 
od ministerstva odpověď. Jakmile ji ochránce dostane, bezodkladně Vám informaci 
předáme. Ochránce současně považuje za vhodné vyčkat na vyřízení i druhé části Vašeho 
podnětu, aby se ve zprávě o šetření mohl vyjádřit ke všem skutečnostem. 

S ohledem na potřebu provést místní šetření a vyjasnit některé sporné otázky 
s ministerstvem si Vás proto dovoluji požádat o strpění. Opakuji také, že ke zjednodušení 
vzájemné komunikace můžete poskytnout svůj telefonní nebo e-mailový kontakt. 

Pokud jde o Vaše dotazy týkající se postupu orgánů činných v trestním řízení (včetně 
soudu), dovoluji si uvést na pravou míru informaci, kterou Vám poskytlo Ministerstvo 
spravedlnosti. Veřejný ochránce práv není oprávněn poskytovat právní poradenství 
ve vztahu k postupu orgánů činných v trestním řízení, ani poskytovat ochranu před jejich 
jednáním. Ustanovení § 1 odst. 9 zákona o veřejném ochránci práv1 totiž z působnosti 
ochránce výslovně vylučuje orgány činné v trestním řízení, soudy a státní zastupitelství 

                                                        

1  Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
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(s výjimkou státní správy soudů a správy státního zastupitelství). V tomto směru mi tedy 
nezbývá než Vás odkázat na vyhledání právní pomoci u některého z advokátů. Více 
informací k působnosti ochránce a k právní pomoci se dozvíte z přiložených informačních 
letáků (Ombudsman, Soudy, Policie, Právní pomoc). 

S pozdravem 

 

JUDr. Petra Janoušková v. r. 
vedoucí odboru justice, migrace a financí 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 

 
Přílohy 
Ombudsman 
Policie 
Právní pomoc 
Soudy 

https://www.ochrance.cz/letaky/ombudsman/ombudsman.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/soudy/soudy.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/policie/policie.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/pravni-pomoc/pravni-pomoc.pdf

		2021-10-25T12:45:32+0000
	Not specified




