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Žádost o informace 

Vážení, 

            k žádosti o informace Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun ze dne 

14. 2. 2020 sdělujeme následující.  

 Na základě podnětů bylo zjištěno, že v II. oddílu seznamu znaleckých ústavů byl 

zapsán znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a. s., se sídlem B. Němcové 585/54, 370 

01 České Budějovice, IČO: 26268877, pro obor zdravotnictví, s rozsahem znaleckého 

oprávnění určování otcovství na základě krevní zkoušky (kontaktní údaje: telefon 387 873 031 

a email: trubac@nemcb.cz), a současně bylo pod týmž IČO a adresou samostatně jako 

znalecký ústav zapsáno v II. oddílu Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České 

Budějovice, a.s., pro obor zdravotnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění soudní lékařství 

(kontaktní údaje: telefon 387 837 400 a email: vorel@nemcb.cz). 

 Do seznamu znaleckých ústavů lze přitom zapsat tutéž právnickou osobu pouze 

jednou. Vzhledem ke skutečnosti, že Oddělení soudního lékařství Nemocnice České 

Budějovice, a.s., nemělo právní osobnost, když tu má pouze Nemocnice České Budějovice, 

a.s., byl zápis v seznamu znaleckých ústavů proveden duplicitně.  

 Za účelem odstranění duplicit v seznamu znaleckých ústavů, jakož i za účelem zvýšení 

uživatelského komfortu tohoto seznamu, provedlo Ministerstvo spravedlnosti ČR dne 12. 2. 

2020 následující změny. Ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů je uveden toliko jeden 

zápis znaleckého ústavu, a to Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem B. Němcové 

585/54, 370 01 České Budějovice, IČO: 26268877, s rozsahem znaleckého oprávnění pro 

určování otcovství na základě krevní zkoušky a soudní lékařství (dále jen „znalecký ústav“).  

 S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nedošlo k zániku oprávnění k výkonu 

znalecké činnosti ani k vyškrtnutí znaleckého ústavu, ale pouze k odstranění duplicit 

sjednocením pod jeden zápis, o čemž se nevydává rozhodnutí.  

 Stran vzniku znaleckého oprávnění je nezbytné si nejprve uvědomit, že zákon 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „ZZT“), byl od nabytí své účinnosti 

několikrát novelizován, zásadním způsobem i v části týkající se znaleckých ústavů. Současně 

i procesní předpisy doznaly značných změn. V době účinnosti ZZT (1. 7. 1967), byl účinný 

(až od 1. 1. 1968) zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Způsob, jakým docházelo k zápisu 

znaleckých ústavů v roce 1967, resp. jaký předpis byl v tomto roce aplikován, je na hlubší 
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právní rozbor, jehož vytvoření nespadá do režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

 Znalecké oprávnění znaleckého ústavu vzniklo zápisem znaleckého ústavu do 

seznamu znaleckých ústavů (1967). O tomto se do roku 2011 dle sdělení zaměstnanců 

s historickou pamětí nevydávalo rozhodnutí ani žádná jiná listina, obdobně jako tomu bude od 

1. 1. 2021 za účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech. Znalecké ústavy byly po splnění podmínek pouze dopisem vyrozumívány 

o provedení zápisu do seznamu znaleckých ústavů.  

 K datu 1. 1. 2003, 26. 11. 2003 a 1. 10. 2015 splňoval znalecký ústav zákonné 

podmínky podle ustanovení § 21 odst. 3 ZZT pro obor zdravotnictví, rozsah znaleckého 

oprávnění soudní lékařství a určování otcovství na základě krevní zkoušky. 

Znalecký ústav jakožto osoba veřejného práva splňuje podmínky pro zápis do II. 

oddílu seznamu znaleckých ústavů podle ustanovení § 21 odst. 3 ZZT. O zápisu znaleckého 

ústavu do II. oddílu se nevydávalo rozhodnutí. 

Znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a. s., je v podstatě pokračovatelem 

KÚNZ – krajská nemocnice s poliklinikou – transfúzní oddělení a soudně lékařské oddělení, 

který byl do seznamu znaleckých ústavů zapsán k 1. 7. 1967. O zápis do seznamu znaleckých 

ústavů se v té době nepodávala žádost, k jejich zápisu došlo automaticky a znaleckým 

ústavům nebyla přidělována žádná evidenční čísla. 

 Faktický výkon znalecké činnosti vykonává tedy od 1. 7. 1967 stále totéž pracoviště, 

pouze se mění právní forma subjektu, který tuto činnost zastřešuje, o čemž jste již byli dříve 

informováni. 

Připomínáme také, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nevede žádné osobní (evidenční) 

spisy znaleckých ústavů. Jednotlivá podání týkající se znaleckých ústavů jsou dokládána buď 

elektronicky, nebo papírově, přičemž jsou evidována v ad hoc zakládaných spisech. 

V průběhu let bylo založeno blíže neustanovené množství spisů, se kterými bylo naloženo 

v souladu s platnými zákony o archivnictví a spisové službě. 

Závěrem uvádíme, že kontrola znaleckých deníků znaleckého ústavu byla naposledy 

provedena v roce 2012, a to tehdejším odborem státního dohledu. 

S pozdravem 

 

Mgr. Martina Stašková 

oddělení styku s veřejností 

sekce státního tajemníka 

Ministerstva spravedlnosti ČR 

(agenda svobodného přístupu k informacím) 

 

 

 


