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6. 4. 2020   InfZ_4/20                           21. 4. 2020 
 
 
 
 

Věc:  Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 6. 4. 2020 

 

 

Vážení,  

dne 6. 4. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které po 

Nemocnici České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 

01, IČ: 26068877 (dále též jen „Nemocnice“), požadujete poskytnout informace na následující 

dotazy uvedené v žádosti (dále jen „Žádost“): 

1. Na základě jakého rozhodnutí, či jmenování a kdy vznikl znalecký ústav odd. II a to odd. 

soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877? Toto rozhodnutí v kopii 

doložte. 

2. Na základě jakého rozhodnutí, či jmenování a kdy vznikl znalecký ústav odd. II a to  

Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877? Toto rozhodnutí v kopii doložte. 

3. Kolik znaleckých posudků vypracoval znalecký ústav odd. II, odd. soudního lékařství, 

Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877? 

Sdělte, k jakým číslům jednacím byly tyto znalecké posudky vypracovány. 

4. Kolik znaleckých posudků vypracoval znalecký ústav odd. II, Nemocnice České Budějovice 

a.s., IČ 26068877? Sdělte k jakým číslům jednacím byly tyto znalecké posudky vypracovány. 
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5. Sdělte názvy a odkazy na publikované vědecké práce, výzkumnou činnost, či impaktované 

články, které v odvětví soudního lékařství publikovaly znalecké ústavy odd. soudního lékařství, 

Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877 a Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 

26068877. 

6. Znalecký ústav odd. II. odd. soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 

26068877 vypracovával v trestní věci MUDr. Jana Hemzy a Petra Kramného znalecké posudky. 

V kopii zašlete znalecké doložky u těchto posudků. 

7. Zašlete vzory znaleckých pečetí a datum jejich převzetí pro znalecký ústav odd. II odd. 

soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877. 

8. Zašlete vzory znaleckých pečetí a datum jejich převzetí pro znalecký ústav odd. II Nemocnice 

České Budějovice a.s. IČ 26068877. 

K Vašim výše uvedeným dotazům poskytujeme v zákonné lhůtě tyto informace. 

Ad 1. 

Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 

01, IČ: 26068877, vykonává od roku 2011 znaleckou činnost na základě zápisu  do seznamu 

znaleckých ústavů, druhý oddíl, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 21 odst. 2 

zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. O tom bylo 

vydáno potvrzení Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3. 5. 2012, č.j. 152/2012-OSD-ZN. 

Přípisem ze dne 23. 1. 2013, č.j. 437/2012-OSD-ZN, Ministerstvo spravedlnosti ČR sdělilo, že 

Nemocnice jako znalecký ústav prokázala splnění podmínek pro zápis do II. oddílu seznamu 

znaleckých ústavů podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů, protože Nemocnice jako znalecký ústav je jinou osobou veřejného práva, 

která v oboru zdravotnictví mimo jiné vykonává vědeckovýzkumnou činnost. 

Pro úplnost dodáváme, že od účinnosti zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nebyla 

úprava provádění zápisů do seznamu znaleckých ústavů podrobně regulována a k zápisu do 

seznamu ústavů vedeného ministerstvem spravedlnosti nedocházelo na základě rozhodnutí 

vydaného ve správním řízení. Ke změně právní úpravy došlo až od 1. 1. 2012, kdy nabyla 

účinnosti novela citovaného zákona provedená zákonem č. 444/2011 Sb. 

Kopie shora označených písemností Ministerstva spravedlnosti ČR přikládáme. 
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Ad 2. 

Viz odpověď k dotazu pod bodem 1. Nemocnice působí jako jeden znalecký ústav. Jedná se 

o jednu právnickou osobu založenou ve formě akciové společnosti. Přípisem Ministerstva 

spravedlnosti ČR ze dne 30. 1. 2020, č.j. MSP-20/2020-OINS-SZN/2, byla Nemocnice 

informována, že došlo ke sjednocení zápisu Nemocnice jako znaleckého ústavu v seznamu 

znaleckých ústavů. 

Kopii tohoto přípisu Ministerstva spravedlnosti ČR přikládáme. 

Ad 3. 

Nemocnice jako znalecký ústav vypracovala celkem 21 znaleckých posudků. Čísla jednací 

(spisové značky), k nimž byly znalecké posudky vypracovány, jsou patrné z dokumentu 

v příloze. 

Ad 4. 

Viz odpověď k dotazu pod bodem 3 ve spojení s odpovědí k dotazu pod bodem 2 výše. 

Ad 5. 

V příloze Vám zasíláme profesní životopis doc. MUDr. Františka Vorla, CSc., primáře Soudně-

lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. pověřeného agendou ústavních 

znaleckých posudků. Součástí tohoto profesního životopisu je výčet odborných a vědeckých 

publikací a přehled dalších odborných a vědeckých aktivit včetně přednášek, referátů a dalších. 

Současně přikládáme seznam publikační a přednáškové činnosti Nemocnice České Budějovice, 

a.s. a jejích pracovníků za období roků 2016 až 2018. 

Ad 6. 

Nemocnice archivuje vypracované znalecké posudky pouze v elektronické podobě, ve které je 

zaznamenána toliko odborná část, zejména nález, rozbor a závěr. Znalecká doložka není v této 

podobě v posudku přítomna. Podotýkáme, že znalecký ústav nemá povinnost znalecké posudky 

archivovat. 

Znalecký posudek ve věci MUDr. Jana Hemzy i znalecký posudek ve věci Petra Kramného byl 

vypracován na základě opatření orgánů činných v trestním řízení, jimž byly také tyto posudky 
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předány v listinné podobě. Za účelem vyžádání znaleckých doložek těchto posudků 

doporučujeme se obrátit na příslušné orgány činné v trestním řízení.  

V případě znaleckého posudku ve věci Petra Kramného pak může být naplněna výluka 

z poskytování informací dle § 11 odst. 4 písm. a) InfZ. Protože nám nepřísluší tuto otázku 

posuzovat, doporučujeme Vám, abyste se s žádostí o poskytnutí znalecké doložky u tohoto 

posudku obrátili na orgány činné v trestním řízení, které jsou kompetentní danou otázku 

posoudit. 

Ad 7. 

Vzor znalecké pečeti je součástí potvrzení Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3. 5. 2012, č.j. 

152/2012-OSD-ZN, jehož kopie je Vám poskytnuta v rámci odpovědi k dotazu pod bodem 1 

výše. V potvrzení je uvedeno též datum převzetí znalecké pečeti. 

Ad 8. 

Viz odpověď k dotazu pod bodem 7 výše. 

S pozdravem 

 

____________________________ 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

____________________________ 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

 

Přílohy: dle textu 

 

 


