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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

Praha 30. 11. 2021 
č. j. MSP-63/2021-OINS-SKZT/2 
Počet listů: 2 

U s n e s e n í  

Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán příslušný podle § 42 odst. 1 zákona 
č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, podle § 76 odst. 1 
písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodlo takto: 

Oznámení pana Ing. Marka Gáby, trvale bytem Za Školou 2840/10, 700 30 Ostrava-Zábřeh, ze 
dne 19. 10. 2020, které bylo obsaženo ve spisu zn. Spr 3369/2020 Krajského soudu v Ostravě 
převzatém Ministerstvem spravedlnosti dne 3. 2. 2021, včetně doplnění došlých dne 19. 4. 2021, 
17. 5. 2021, 12. 7. 2021, 21. 7. 2021, 22. 7. 2021 a 18. 11. 2021 o podezření ze spáchání přestupku 
znalcem MUDr. Igorem Dvořáčkem při vypracování znaleckého posudku č. ex 90/2018 ze dne 
12. 2. 2018, včetně doplňku č. 1 ze dne 23. 3. 2018 a doplňku č. 2 ze dne 27. 8. 2019, jejichž 
úkolem bylo posoudit zranění utrpěná poškozenou Mgr. Jarmilou Gábovou, 

s e  o d k l á d á ,  

neboť odpovědnost za přestupek zanikla 

a došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku. 

O d ů v o d n ě n í :  

1 Dne 3. 2. 2021 převzalo Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců 
(dále jen „ministerstvo“ nebo „správní orgán“) spis zn. Spr 3369/2020 od Krajského soudu v Brně, 
v němž bylo obsaženo oznámení ze dne 19. 10. 2020 pana Ing. Marka Gáby, trvale bytem Za 
Školou 2840/10, 700 30 Ostrava-Zábřeh (dále jen „podatel“) včetně doplnění došlých dne 19. 4. 
2021, 17. 5. 2021, 12. 7. 2021, 21. 6. 2021, 21. 7. 2021 a 22. 7. 2021 o podezření ze spáchání 
přestupku znalcem MUDr. Igorem Dvořáčkem (dále jen „znalec“) při vypracování znaleckého 
posudku č. ex 90/2018 ze dne 12. 2. 2018 (dále jen „znalecký posudek“), včetně doplňku č. 1 ze dne 
23. 3. 2018 (dále jen „doplněk č. 1“) a doplňku č. 2 ze dne 27. 8. 2019 (dále jen „doplněk č. 2“), 
jejichž úkolem bylo posoudit zranění utrpěná poškozenou Mgr. Jarmilou Gábovou. 

Relevantní právní úprava 

2 Podle § 30 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen „přestupkový zákon“) „Promlčecí doba činí a) 1 rok, nebo b) 3 roky, jde-li o přestupek, za který 
zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.“ 

3 Podle § 29 přestupkového zákona „Odpovědnost za přestupek zaniká a) uplynutím promlčecí doby […]“. 
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4 Podle § 76 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona „Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením 
odloží, jestliže došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení nebo předání věci.“ 

5 Podle § 76 odst. 1 písm. f) přestupkového zákona „Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením 
odloží, jestliže odpovědnost za přestupek zanikla.“ 

Zjištění ministerstva 

6 Ministerstvo po obdržení oznámení zjistilo, že znalecký posudek byl znalcem vypracován již dne 
12. 2. 2018 a doplněk č. 1 byl znalcem vypracován již dne 23. 3. 2018. 

7 Promlčecí doba pro přestupky podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen 
„ZZT“) činí nejvýše tři roky, jakýkoliv přestupek spáchán toliko ve vztahu k znaleckému posudku 
byl promlčen dne 12. 2. 2021, a jakýkoliv přestupek spáchán toliko ve vztahu k doplňku č. 1 byl 
promlčen ke dni 23. 3. 2021. 

8 Jednání znalce rovněž nelze posoudit jako pokračování v přestupku, neboť jednotlivé 
oznamované skutky vázající se ke znaleckému posudku a k jednotlivým doplňkům, nebyly vedeny 
jednotným záměrem, ani nebyly spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, neboť 
z posuzovaných listin, tedy znaleckého posudku, doplňků a protokolu z hlavního líčení ze dne  
19. 9. 2019 vyplynulo, že znalec se svým jednáním snažil napravit vady vytknuté soudem, nikoliv 
dále udržovat protiprávní stav nebo útočit na zájem chráněný zákonem. Nebyla zde splněna ani 
podmínka naplnění skutkové podstaty stejného přestupku, neboť pozdější jednání znalce 
nenaplnilo skutkovou podstatu žádného přestupku. 

9 Ministerstvo obdrželo nezbytné podklady k dokončení prověřování až dne 30. 8. 2021, tedy 
v době, kdy odpovědnost za případné přestupky v souvislosti se znaleckým posudkem 
a doplňkem č. 1 již zanikla. 

10 Ministerstvo proto dále prověřovalo pouze znaleckou činnost znalce, která měla přímou 
souvislost s doplňkem č. 2. V rámci tohoto prověřování se ministerstvo v návaznosti na podnět 
zabývalo především otázkou, zdali nebyl spáchán přestupek spočívající v porušení povinnosti 
znalce jednat s odbornou péčí podle § 25a odst. 1 písm. a) ZZT. 

11 Z obsahu podnětu vyplynulo, že jediné pochybení znalce, které podatel shledával, a které mělo 
zároveň přímou souvislost s nepromlčeným doplňkem č. 2, je skutečnost, že znalec neměl 
vyhodnotit OPG snímek na folií sporného data údajně ze dne 25. 9. 2017. 

12 Z podkladů, které si správní orgán v rámci prověřování oznámení opatřil, nikterak nevyplývá, že 
by znalec měl k dispozici sporný OPG snímek na folii, ač podatel opakovaně tvrdil, že tato 
skutečnost je prokázaná. Naopak z protokolu z hlavního líčení ze dne 19. 9. 2019 vyplývá, že 
znalec před soudem vypověděl, že předmětný snímek k dispozici neměl. Správní orgán proto 
nepovažoval za účelné provádět v tomto směru další šetření, neboť jediným myslitelným 
důkazem by byl další výslech znalce, přičemž správní orgán vycházel z předpokladu, že takovýto 
důkaz by byl nadbytečný, když znalec po poučení o následcích křivé výpovědi soudem již jednou 
vypověděl, že daný snímek k dispozici neměl. Ministerstvo proto s ohledem na všechny okolnosti 
nemá důvod předpokládat, že by znalec vůči ministerstvu vypovídal odlišně. 

13 V doplnění podnětu ze dne 18. 11. 2021 dále vyjádřil podatel své přesvědčení, že znalec podal 
doplněk č. 2 mimo obor a odvětví pro které byl jmenován. Toto své tvrzení podatel opírá  
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o skutečnost, že ve sdělení ze dne 9. 12. 2020 měla soudní lékařka a znalkyně MUDr. Svatava 
Duchoňová prohlásit, že „Se specializací soudního lékaře nebudu moci posoudit a odborně zodpovědět 
poranění v oblasti obličeje, způsob jeho léčení v návaznosti na předchozí stav chrupu a čelistního kloubu. Přibrání 
konzultanta z oboru zubního lékařství v tomto případě nic neřeší, protože to není dílčí otázka, ale podstata 
případu. Kompetentním znalcem by byl nejlépe stomatolog, případně stomatochirurg, soudní lékař pak dle potřeby 
pouze v postavení konzultanta.“ 

14 Shora uvedenému názoru však správní orgán nemůže přisvědčit. Z přehledu vzdělávacího 
programu v oboru soudního lékařství institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jež je 
podmínkou pro získání atestace v oboru soudního lékařství, vyplývá, že soudní lékař musí pro 
získání dané atestace absolvovat praxi v délce 24 měsíců na oddělení patologické anatomie nebo 
soudního lékařství, a dále praxi v délce jednoho měsíce na oddělení traumatologie. Další 
podmínkou atestace je schopnost uchazeče vypracovat posudek k mechanismu vzniku a 
závažnosti poranění na základě spisové a zdravotnické dokumentace. S ohledem na skutečnost, 
že se v případě lékařských povolání jedná o povolání regulovaná, jež jsou upravena zákonem a na 
něž se vztahují zvláštní kvalifikační podmínky, je nutné uzavřít, že požadovaná kvalifikace lékaře 
v jeho profesní sféře, která se jako hlavní kritérium zkoumá i v řízení o jmenování znalcem, má 
přímou souvislost pro výkon znalecké činnosti a vymezení znaleckého oprávnění. Je-li tedy znalec 
licencován v oboru, který se materiálně shoduje s existující atestací, je nutné vycházet z toho, že 
do (formálního) znaleckého oprávnění spadají všechny odborné otázky, které zároveň spadají do 
této atestace, nebylo-li znalecké oprávnění oproti této atestaci zúženo. 

15 Formální oprávnění znalce je nutné odlišovat od jeho skutečné expertizy. Je nepochybné, že 
v některých případech bude rozsah skutečných expertních znalostí soudního znalce užší než jím 
získaná atestace, tedy že se někteří odborníci mohou specializovat na poměrně úzké otázky 
určitého oboru. Nelze tedy vyloučit, že ačkoliv určitá osoba může disponovat formální kvalifikací 
pro posuzování určitých otázek, materiálně takovou kvalifikaci může postrádat, což ve svém 
důsledku může vést k nedodržení povinnosti postupovat s odbornou péčí pro nedostatek 
specifických odborných znalostí či zkušeností. Tato skutečnost však neznamená, že by znalec 
vykonal svou činnost mimo své oprávnění. Generalizace, že znalec nemůže posoudit nějakou 
otázku z důvodu nedostatečné kvalifikaci, ačkoliv tento znalec zároveň disponuje formálním 
oprávněním pro její posouzení, je tedy ze své povahy svého druhu argumentem ad hominem, který 
nemůže v přestupkovém řízení vedeném zásadou presumpce neviny obstát. Získal-li znalec 
v licenčním řízení, v němž byla jeho kvalifikace ověřována, znalecké oprávnění pro určitý okruh 
znaleckých otázek, je nutné vycházet z toho, že pro všechny tyto otázky znalec kvalifikací 
skutečně disponuje. 

16 V neposlední řadě je nezbytné zdůraznit, že jednou ze zkušebních otázek při atestační zkoušcev 
uvedeném oboru je otázka „Tupá poranění hlavy a jejich soudnělékařské posuzování“. S přihlédnutím ke 
všem uvedeným skutečnostem a k okolnosti, že znalec přibral konzultanta radiologa, ministerstvo 
neshledalo, že by znalec v rámci své činnosti překročil své znalecké oprávnění, a tím spáchal 
odpovídající přestupek. 

17 Ze shora uvedených důvodů ministerstvo nepovažuje zjištěné okolnosti za vzbuzující důvodné 
podezření, že by byl dne 27. 8. 2019 v souvislosti s vyhotovením doplňku č. 2 spáchán kterýkoliv 
přestupek, jenž je ministerstvo oprávněno stíhat v rámci svých dohledových pravomocí. 
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Závěr 

18 Ze zjištění ministerstva nevyplynula žádná skutečnost, která by svou povahou odůvodňovala 
zahájení řízení o přestupku. 

19 Ministerstvo proto rozhodlo tak, že oznámení podatele doručené dne 3. 2. 2021, včetně jeho 
doplnění, které v souhrnu jsou svou povahou oznámením o podezření ze spáchání přestupku 
znalcem, odložilo, neboť odpovědnost za prvý oznamovaný skutek již zanikla, a oznámení 
týkající se skutku druhého neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku. 

P o u č e n í :  
Toto usnesení se podle § 76 odst. 3 přestupkového zákona pouze poznamenává do spisu. 
Podle § 76 odst. 5 věty třetí zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, není proti usnesení, které se 
pouze poznamenává do spisu, přípustný opravný prostředek. 

 
 
 
 

JUDr. Vladimír Šarapajev 
zástupce ředitele odboru insolvenčního  

a soudních znalců 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Marek Gába 
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