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Vážený pane inženýre, 

dovolte, abych Vás informoval o výsledku šetření zahájeného na základě Vašeho podnětu, 
který se týkal postupu předsedy Krajského soudu v Ostravě a Ministerstva spravedlnosti 
při vyřizování Vaší stížnosti na znalce MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. (dále také „znalec“). 

Dospěl jsem k závěru, že předseda Krajského soudu v Ostravě pochybil, když řádně a včas 
nevyřídil Vaši stížnost. Ministerstvo spravedlnosti pak pochybilo tím, že se dopustilo 
dalších průtahů a následně na Vaši stížnost reagovalo nepřiléhavě, nepřesně 
a zavádějícím způsobem.1 

V šetření jsem se věnoval primárně nečinnosti orgánů dohledu. Seznámil jsem se však 
i s obsahem usnesení o odložení, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 30. listopadu 
2021.2 S odložením Vašeho oznámení a jeho odůvodněním souhlasím – domnívám se, 
že z hlediska dohledu byly klíčové námitky, které jste uplatnil vůči znaleckému posudku 
(a jeho 1. doplnění), které však v důsledku své nečinnosti orgány dohledu včas neprověřily. 

Blíže své závěry vysvětluji v přiložené zprávě.3 Zprávu zasílám předsedovi Krajského soudu 
v Ostravě Mgr. Petru Novákovi a ministru spravedlnosti JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., 
s žádostí, aby se s ní seznámili. Ministra spravedlnosti současně žádám, aby mě informoval 
o přijatých opatřeních k nápravě. 

Zprávu Vám zasílám na vědomí. 

S pozdravem 

 
 
 

JUDr. Stanislav Křeček v. r. 
veřejný ochránce práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 

Příloha 
Zpráva o šetření  

                                                        
1  Sdělení ze dne 2. července 2021, č. j. MSP-63/2021-OINS-SKZT/5.  

2  Usnesení Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. listopadu 2021, č. j. MSP-63/2021-OINS-SKZT/2.  

3  Ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.  
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