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Poškozený: Ing. Marek Gába, nar. 8. 7. 1977, Za Školou 2840/10, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

 

 

Věc: Sdělení k usnesení MSp o odložení mé stížnosti na znalce MUDr. Igora Dvořáčka ze dne 

30.11.2021 

 

 

Vážená paní doktorko, 

 

  Dnes mi bylo doručeno usnesení MSp z 30.11.2021, že má stížnost na soudního znalce MUDr. 

Igora Dvořáčka byla definitivně odložena, bez možnosti odvolání. 

 

Doufal jsem, že Váš dohled může nastolit právo a spravedlnost, ale jak je vidět, nestalo se tak. 

 

  Předmětem mé stížnosti ze dne 19. 10. 2020 nebylo přezkoumání zákonnosti a pravdivosti 

znaleckého posudku MUDr. Igora Dvořáčka z 12. 2. 2018, 1. doplnění z 23. 3. 2018 a 2. doplnění z 27. 

8. 2019, to je v kompetenci OČTŘ, ale pouze přezkoumání výkonu činnosti znalce při 2. doplnění 

znaleckého posudku ze dne 27. 8. 2019. Stěžoval jsem si na to, že znalec ani při 2. doplnění 

znaleckého posudku ze dne 27. 8. 2019 nevyhodnotil OPG snímek na fólii „poškozené“ údajně z 

25. 9. 2017, přestože to měl nařízené Okresním soudem v Ostravě, kdy prokazatelně ho měl k 

dispozici. Důkazy, které byly MSp předloženy toto jednoznačně potvrzují: 

• MUDr. Igor Dvořáček u soudu 27. 5. 2019 uvedl: „Pokud bych se měl vyjádřit k rentgenovým 

snímkům, kde obhajoba vznesla pochybnosti, že zlomenina není prokázána, pak je mou 

povinností při doplnění znaleckého posudku vyžádat rentgenové snímky, přibrat znalce 

konzultanta a provést doplnění znaleckého posudku. To jsem samozřejmě připraven udělat. 

Navrhuji, aby k důkazu byl vyžádán tzv. snímek na folii, kdy se jedná o OPG snímek 

poškozené, který by měl být uchován v archivu kliniky KUČOCH“. 

• V 2. doplnění znaleckého posudku MUDr. Igora Dvořáčka z 27.8.2019 je na straně 9 uvedeno: 



 

• V protokolu o hlavním líčení ze dne 19.9.2019 MUDr. Igor Dvořáček uvedl, cituji: 

„Na podkladě vaší žádosti ze dne 27. 6. 2019 byla dodatečně znalcem vyžádána zdravotnická 

dokumentace Mgr. Jarmily Gábové, narozené 1979 a to konkr. záznam radiologického oddělení 

Fakultní nemocnice Otrava, pracoviště RTG Mono, dokument žádal centrální příjem 

traumatologického centra, dále pak CD nosič se záznamy RTG vyšetření poškozené, ze dne 22. 

9. 2017. Dále jsem měl k dispozici chorobopis, KÚČOCH číslo 936/17, včetně vloženého OPG 

snímku jmenované, bez data provedení, snímek proveden firmou Prodental s. r. o. Kromě 

uvedeného jsem měl k dispozici i ambulantní kartu jmenované.“ 

 

  Ad 11) ad 12) Z výše uvedeného jasně vyplývá, že znalec v době vypracování 2. doplnění 

znaleckého posudku 27. 8. 2019 měl k dispozici onen OPG snímek na fólii údajně z 25. 9. 2017 

vyhotovený společností PRO-DENTAL s.r.o., který byl založen v chorobopisu KÚČOCH č. 936/17. 

Tento OPG snímek na fólii znalec účelově nevyhodnotil, čímž nesplnil znalecké zadání Okresního 

soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2019, které přikládám. 

 

Přílohy: 

• Usnesení MSp o odložení mé stížnosti na znalce MUDr. Igora Dvořáčka ze dne 30.11.2021 

• Žádost OS Ostrava k doplnění znaleckého posudku adresovaná MUDr. Dvořáčkovi ze dne 

27.6.2019  

 

 

V úctě        Ing. Marek Gába       

     


