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Prohlášení Nemocnice České Budějovice, a.s. 

k oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalecký ústav zapsaný do II. 

oddílu seznamu znaleckých ústavů 
 

 

S ohledem na skutečnost, že Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále jen „nemocnice“) 

zaznamenala v souvislosti s mediálně známou kauzou Petra Kramného šíření nepravdivých 

informací týkajících se jejího oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalecký ústav 

zapsaný v seznamu znaleckých ústavů, a to zejména jedním z hlavních představitelů Spolku na 

podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun (dále jen „spolek Šalamoun“) a některými 

internetovými portály, vydává nemocnice toto své prohlášení, kterým se ohrazuje proti 

nepravdivým tvrzením, jejichž obsahem je zpochybňování nemocnice jako znaleckého ústavu, 

resp. samotného oprávnění nemocnice vykonávat znaleckou činnost. 

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. splňuje a splňovala všechny formální i materiální 

zákonné podmínky pro to, aby mohla působit jako znalecký ústav zapsaný ve II. oddílu 

seznamu znaleckých ústavů.  

 

Tuto skutečnost potvrdilo Ministerstvo spravedlnosti ČR v roce 2013 svým přípisem ze dne 23. 

1. 2013, č.j. 437/2012-OSD-ZN, a opětovně v roce 2020 svým usnesením ze dne 13. 2. 2020, č. 

j. MSP-61/2019-OINS-SRZT/9. Nemocnice je v současné době nadále zapsána v II. oddílu 

seznamu znaleckých ústavů pro tyto obory znalecké činnosti: soudní lékařství a určování 

otcovství na základě krevní zkoušky
1
. 

 

Výroky Václava Peričeviče, místopředsedy spolku Šalamoun, a články některých internetových 

portálů vydané v souvislosti s těmito jeho výroky se s ohledem na výše uvedené nezakládají na 

pravdě. Nemocnice se důrazně ohrazuje proti šíření nepravdivých informací a zpochybňování 

jejího oprávnění vykonávat znaleckou činnost, a zasahování do její dobré pověsti. Z tohoto 

důvodu zaslala panu Peričevičovi výzvu k tomu, aby od tohoto jednání upustil a uveřejnil 

omluvu za šíření nepravdivých informací.  
 

 

 

V Českých Budějovicích dne 3. 4. 2020 

 

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 
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