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JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. 
MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR 

 
 

 
       V Praze dne 24. března 2017 

        Čj. MSP-9/2017-SJL-SNK/14 
         
  
 

R o z h o d n u t í 

Podle § 193 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 98 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsem jakožto věcně příslušný ministr 
v přezkumném řízení ve věci služebního poměru pprap. Jiřího Středy, narozeného 13. 4. 1956, 
trvale bytem U Ovčačky 142/8, 779 00 Olomouc, zastoupeného Mgr. Alicí 
Kubíčkovou, LL.M., advokátkou se sídlem Za Poříčskou bránou 375/22, 168 00 Praha 8, 
konkrétně ve věci přezkumu rozhodnutí Generálního ředitele Vězeňské služby ČR ze dne 
2. 12. 2016, č. j. VS-150279-6/ČJ-2016-80000L-51ODV a rozhodnutí ředitele Vazební 
věznice Olomouc ze dne 14. 10. 2016, č. j. VS-135476-6/ČJ-2016-803720-13, po projednání 
poradní komisí ustanovenou podle § 194 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:  
 
I. Rozhodnutí Generálního ředitele Vězeňské služby ČR ze dne 2. 12. 2016,  

č. j. VS-150279-6/ČJ-2016-80000L-51ODV se ve všech výrocích  z  r  u  š  u  j  e , 
a to s účinky ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

II. Rozhodnutí ředitele Vazební věznice Olomouc ze dne 14. 10. 2016,  
č. j. VS-135476-6/ČJ-2016-803720-13, se  z  r  u  š  u  j  e , a to s účinky ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

Skutečnosti předcházející přezkumu 

Osobnostní nezpůsobilost 

[1] Dne 2. 6. 2016 se pprap. Jiří Středa, narozený 13. 4. 1956, trvale bytem 
U Ovčačky 142/8, 779 00 Olomouc (dále jen „účastník“), v řízení zastoupený Mgr. Alicí 
Kubíčkovou, LL.M., advokátkou, podrobil zjišťování osobnostní způsobilosti na základě 
žádosti služebního funkcionáře ze dne 28. 4. 2016, č. j. VS-43811-4/ČJ-2016-803720-SP, 
podané podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je 
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předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška“).  

[2] Dne 17. 6. 2016 byl služebnímu funkcionáři doručen Závěr psychologa 
bezpečnostního sboru ze dne 15. 6. 2016, č. j. VS-12570-76/ČJ-2016-800232 (dále jen „závěr 
psychologa“), podle kterého účastník není osobnostně způsobilý ve smyslu zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „služební zákon“). 

[3] Dne 30. 6. 2016 podal účastník návrh na přezkoumání závěru zjišťování 
osobnostní způsobilosti, na jehož základě bylo dne 24. 8. 2016 realizováno přezkumné řízení.  

[4] Dne 14. 9. 2016 byl služebnímu funkcionáři doručen Závěr vedoucího psychologa 
bezpečnostního sboru ze dne 8. 9. 2016, č. j. VS-116766-8/ČJ-2016-800030 (dále jen „závěr 
vedoucího psychologa“), který potvrdil původní závěr psychologa. 

[5] Dne 20. 9. 2016 účastník převzal Oznámení o zahájení řízení ve věcech 
služebního poměru, jímž byl informován, že dle § 178 odst. 1 a odst. 2 písm. b) služebního 
zákona bylo zahájeno řízení ve věci jeho služebního poměru, jehož předmětem bylo 
propuštění ze služebního poměru podle § 42 odst. 1 písm. j) služebního zákona. 

Rozhodnutí o skončení služebního poměru 

[6] Dne 14. 10. 2016 bylo vyhotoveno rozhodnutí ředitele Vazební věznice Olomouc 
č. j. VS-135476-6/ČJ-2016-803720-13 (dále jen „rozhodnutí o skončení služebního poměru“), 
kterým bylo rozhodnuto o skončení služebního poměru účastníka. 

[7] Účastník byl dle § 42 odst. 1 písm. j) služebního zákona propuštěn na základě 
závěru psychologa a závěru vedoucího psychologa, podle nichž není účastník osobnostně 
způsobilý k výkonu služby ve Vězeňské službě ČR, a to z důvodu, že vykazuje nedostačivost 
v oblasti poznávacích procesů a autoregulace a nesplňuje tudíž charakteristiky uvedené v § 1 
písm. g) a h) vyhlášky.  

[8] Dne 14. 10. 2016 bylo účastníkovi rozhodnutí o skončení služebního poměru 
doručeno.  

[9] Dne 31. 10. 2016, tedy v zákonné lhůtě, podal účastník odvolání proti rozhodnutí 
o skončení služebního poměru.  

Rozhodnutí o odvolání 

[10] Dne 2. 12. 2016 bylo vyhotoveno rozhodnutí Generálního ředitele Vězeňské 
služby ČR, č. j. VS-150279-6/ČJ-2016-80000L-510DV (dále jen „rozhodnutí o odvolání“), 
jímž bylo odvolání účastníka proti rozhodnutí o skončení služebního poměru zamítnuto 
a napadené rozhodnutí o skončení služebního poměru potvrzeno.   

[11] Dne 13. 12. 2016 bylo rozhodnutí o odvolání doručeno účastníkovi. 
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Podnět k přezkumnému řízení 

[12] Dne 30. 1. 2017 obdrželo Ministerstvo spravedlnosti podnět účastníka k zahájení 
přezkumného řízení ve věci rozhodnutí o odvolání, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí 
o skončení služebního poměru účastníka. Účastník v podnětu žádá o zahájení přezkumného 
řízení a zrušení rozhodnutí o odvolání a vrácení věci k dalšímu řízení Generálnímu řediteli 
Vězeňské služby ČR z následujících důvodů. 

[13] Účastník v podnětu namítá, že ke zjišťování osobnostní způsobilosti nebyl dán 
objektivní důvod. Účastník se podle svého názoru nedopustil takového jednání, na jehož 
základě bylo možné se domnívat, že je osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby 
v bezpečnostním sboru. Psychologické vyšetření tak účastník považuje za další formu nátlaku, 
který na něj byl dle jeho názoru ze strany služebních funkcionářů činěn od doby, kdy účastník 
upozornil na určité praktiky Vězeňské služby ČR, které následně začala prověřovat Generální 
inspekce bezpečnostních sborů.  

[14] V této souvislosti účastník dále poukazuje na pochybnosti v podkladech 
k vydání žádosti o zjištění osobnostní způsobilosti, když služební záznamy mjr. Bc. Malinky 
a nprap. Valenty nebyly opatřeny čísly jednacími a nebyly součástí osobního spisu účastníka, 
z čehož účastník dovozuje jejich účelový vznik. Účastník rovněž namítá, že obava služebního 
funkcionáře vyjádřená v žádosti o zjištění osobnostní způsobilosti o zdraví a bezpečnost 
třetích osob byla založena na skutečnosti, že má účastník k dispozici služební zbraň. Účastník 
dále poukazuje na obvinění z nevhodného chování vznesené MUDr. Skálou, které považuje 
za lživé, účelové a vyvrácené výpovědí zdravotní sestry MUDr. Skály. 

[15] Účastník dále uvádí, že v rámci psychologického vyšetření byl hodnocen 
tendenčně a úroveň testu byla nestandardně obtížná. Účastník proto opakovaně žádal 
o opakování celého psychologického vyšetření, neboť dle jeho názoru byl posudek 
vypracován v rozporu se zákonem a jako takový nebyl způsobilý tvořit řádný podklad pro 
vydání rozhodnutí o skončení služebního poměru, což mu ovšem nebylo umožněno. Účastník 
v této souvislosti zdůrazňuje, že v rámci dokumentace určené k vyhodnocení komisí chyběly 
pracovní záznamy, návrhy důkazů, které činil účastník s ohledem na nedůvodnost žádosti 
o posouzení osobnostní způsobilosti a protokol k testu ruky (HT), přičemž všechny tyto 
podklady byly do spisu dodatečně dodány až po ukončení přezkumu závěru psychologa, 
a z tohoto důvodu je komise psychologů nemohla vůbec přezkoumat, v čemž účastník 
spatřuje zásadní vadu přezkumu závěru psychologa.  

[16] Účastník dále poukazuje na okolnosti protiprávní kompletní skartace dřívějších 
psychologických posudků účastníka, která dle jeho názoru dokresluje účelovost celého řízení 
o skončení služebního poměru. V důsledku této skartace nebylo možné porovnat 
psychologický vývoj účastníka, který je pro povahu psychologických vyšetření klíčový.  

[17] Za hlavní vadu řízení způsobující nezákonnost rozhodnutí o odvolání považuje 
účastník skutečnost, že odvolací orgán nepřihlédl k důkazním návrhům účastníka a nepřerušil 
řízení na jeho žádost na dobu nezbytně nutnou pro dodání důkazu. V této souvislosti účastník 
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namítá, že odvolací orgán žádosti o přerušení zjevně nevyhověl, ale nevydal o tom 
rozhodnutí. Skutečnost, že žádosti nevyhověl, uvedl pouze do odůvodnění rozhodnutí 
o odvolání. Tímto protiprávním postupem byl dle svého názoru účastník zkrácen na svých 
právech.  

[18] Účastník v závěru podnětu uvádí, že jím navrhovaný důkaz, tedy znalecký 
posudek vypracovaný prof. PhDr. Mgr. Jiřím Musilem, CSc. č. 185/12/16, který byl dokončen 
dne 13. 12. 2016, prokazuje, že je účastník po osobnostní stránce plně způsobilý k výkonu 
služby příslušníka bezpečnostních sborů.  

[19] Dne 3. 2. 2017 obdrželo Ministerstvo spravedlnosti doplnění podnětu účastníka 
k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí o odvolání. Jeho přílohou byl mj. přípis 
Generálního ředitele Vězeňské služby ČR ze dne 27. 1. 2017,  
č. j. VS-146980-12/ČJ-2016-800012-SR, který obsahoval vyjádření Generálního ředitele 
VS ČR ke skartaci spisové dokumentace o psychologických vyšetřeních účastníka, podle 
něhož byla informace o skartaci „mylná“. Účastník tímto dokládá účelovost celého služebního 
řízení.  

Přezkumné řízení 

[20] Po seznámení se s veškerým spisovým materiálem, projednání podnětu s poradní 
komisí ministra spravedlnosti a posouzení případu ve všech jeho souvislostech jsem 
předběžně dospěl k závěru, že jak rozhodnutí o odvolání, tak rozhodnutí o skončení 
služebního poměru jsou v rozporu s právními předpisy z důvodu nepřezkoumatelnosti a že 
řízení vedoucí k jejich přijetí bylo stiženo vadami řízení, jež mohly mít vliv na jejich soulad 
s právními předpisy. Shledal jsem proto důvod pro zahájení přezkumného řízení ve smyslu 
§ 193 služebního zákona. 

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o odvolání 

[21] Předně uvádím, že se odvolací orgán v odůvodnění rozhodnutí o odvolání řádně 
nevypořádal se všemi námitkami, jež účastník namítal v odvolání proti rozhodnutí o skončení 
služebního poměru. 

[22] Odvolací orgán se např. řádně nevypořádal s námitkou účastníka o tom, že 
služební záznamy mjr. Bc. Malinky a nprap. Valenty nebyly opatřeny čísly jednacími, a vůbec 
se nevyjádřil k námitce, že nebyly součástí osobního spisu účastníka. Odvolací orgán se též 
nevypořádal s námitkou účastníka o účelovém obvinění ze strany MUDr. Skály a nezabýval 
se ani namítanou nestandardní obtížností testu. Odvolací orgán se rovněž nevypořádal 
s námitkou absence dalších podkladů ve spisové dokumentaci, neprošetřil účastníkem 
namítanou nepřesnost přepisu odpovědí testu ruky (HT) do protokolu a vůbec jeho absenci ve 
spisové dokumentaci při přezkumu komisí psychologů. Odvolací orgán dále nezohlednil 
skutečnost, že spisová dokumentace neobsahovala dokumenty, které doložil účastník, a 
komise psychologů je proto při přezkumu závěru psychologa neměla k dispozici, když ty byly 
až posléze doloženy do spisu ve věci účastníka, což plyne z přípisu ředitele odboru výkonu 
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vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR ze dne 15. 9. 2016,  
č. j. VS-116766-12/ČJ-2016-800030, jak dokládá účastník.  

[23] Předpokladem přezkoumatelnosti rozhodnutí je nejen dodržení náležitostí 
rozhodnutí dle § 181 služebního zákona, ale též skutečnost, že se správní orgán vypořádá 
s důkazními návrhy účastníka řízení, a také s tvrzeními uplatněnými účastníkem v průběhu 
řízení. Tento závěr plyne např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, 
sp. zn. 6 Ads 19/2013, podle kterého je rozhodující služební funkcionář odpovědný za řádný 
průběh správního řízení a za dodržení procesních náležitostí řízení, včetně řádného 
odůvodnění svých rozhodnutí a vypořádání námitek účastníka: „Řízení o propuštění ze 
služebního poměru je správním řízením, ve kterém se rozhoduje o veřejných subjektivních 
právech a povinnostech propouštěného příslušníka. Musí tak být splněny základní procesní 
požadavky na správní řízení co do možnosti seznámení se účastníka s podklady rozhodnutí, 
možnosti uplatnění námitek, vyjádření a připomínek, včetně jejich vypořádání správním 
orgánem a reflexe tohoto vypořádání v odůvodnění správního rozhodnutí.“ 

[24] Povinnost správního orgánu svá rozhodnutí řádně odůvodnit, vypořádat se 
s důkazy a rovněž i s argumenty uplatněnými účastníky řízení vyplývá z principu práva na 
spravedlivý proces. Dle judikatury Ústavního soudu je povinnost řádného odůvodnění 
rozhodnutí jedním z principů zabraňujících libovůli při rozhodování, přičemž tyto principy 
platí i pro odůvodňování správních rozhodnutí (k tomu přiměřeně srov. nález Ústavního 
soudu ze dne 4. září 2002, sp. zn. I. ÚS 113/02, ke stejnému závěru dospívá i Nejvyšší soud 
v usnesení ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 22 Cdo 943/2005).  

[25] Z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, 
sp. zn. 6 Ads 19/2013, pak plyne, že „Pokud není z odůvodnění rozhodnutí zřejmé, proč 
příslušný orgán nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení či proč 
považoval námitky účastníka za liché, mylné či vyvrácené, je toto rozhodnutí nutné 
považovat za nepřezkoumatelné, a to zejména v situaci, kdy je tato právní argumentace 
z hlediska účastníka klíčová. Nestačí, pokud je pouze uvedena nesprávnost dané argumentace, 
avšak není uvedeno, v čem konkrétně tato nesprávnost spočívá (viz např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS, citující řadu 
nálezů Ústavního soudu k otázce požadavků kladených na odůvodňování rozhodnutí).“ 

[26] Jestliže se tedy odvolací orgán v odůvodnění rozhodnutí o odvolání řádně 
nevypořádal hned s několika námitkami účastníka (viz bod [22]), ať už se jimi v odůvodnění 
rozhodnutí o odvolání nezabýval vůbec nebo se s nimi nevypořádal přesvědčivým způsobem, 
popř. jestliže bez náležitého důvodu odmítl přihlédnout k posudku, který měl v úmyslu 
předložit účastník jako důkaz, zatížil rozhodnutí vadou, která způsobuje nezákonnost tohoto 
rozhodnutí z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti.  

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o skončení služebního poměru 

[27] Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o odvolání bylo vydáno v řízení o odvolání 
směřujícímu proti rozhodnutí o skončení služebního poměru, přistoupil jsem též k přezkumu 
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posledně uvedeného rozhodnutí, přičemž jsem dospěl k závěru, že toto rozhodnutí je 
nepřezkoumatelné, když v něm chybí řádné odůvodnění propuštění účastníka.  

[28] Rozhodnutí, na jehož základě je příslušník propuštěn v důsledku pozbytí 
osobnostní způsobilost k výkonu služby, musí bezpodmínečně obsahovat řádné a objektivní 
uvedení důvodů tohoto propuštění, jak ostatně plyne již z výše citovaného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, sp. zn. 6 Ads 19/2013 (viz bod [23]). 

[29] Tento závěr potvrzuje též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015, 
sp. zn. 8 Ad 14/2013: „Rozhodnutím služebních funkcionářů je proto třeba vytknout 
nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. Zákon o služebním poměru vyžaduje, aby 
rozhodnutí služebních funkcionářů byla řádně odůvodněna (§ 181 odst. 5), což je 
předpokladem pro to, aby mohla být přezkoumatelná soudem ve správním soudnictví. Nejvyšší 
správní soud ve svém rozsudku dospěl k závěru, že (…) prostý odkaz na závěr posudku o 
nezpůsobilosti nesplňuje požadavek na řádné a přezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí o 
propuštění ze služebního poměru. Ačkoliv je tedy posudek zdravotnického zařízení pro 
rozhodování služebního funkcionáře zásadní, nic to nemění na tom, že rozhodnutí o 
propuštění žalobkyně ze služebního poměru odůvodněné pouhým odkazem na závěr 
lékařského posudku (…) nevyhovuje požadavkům na přezkoumatelnost rozhodnutí služebního 
funkcionáře. 

[30] V tomto ohledu je rozhodnutí o skončení služebního poměru podle  
§ 42 odst. 1 písm. j) služebního zákona nedostatečné, neboť nejsou přesně popsány důvody 
propuštění a v odůvodnění tohoto rozhodnutí se pouze odkazuje na závěry psychologa, 
vedoucího psychologa a je popsán proces služebního řízení. Rozhodnutí o skončení 
služebního poměru je tak nezákonné pro nepřezkoumatelnost.  

Vady řízení 

[31] Předmětné služební řízení je navíc stiženo vadami, které mohly mít vliv na 
soulad přezkoumávaných rozhodnutí s právními předpisy. V této souvislosti je třeba poukázat 
na skutečnost, že správní orgán účastníka nejprve informoval o tom, že jeho dřívější 
psychologické posudky byly skartovány, aby poté, co byla tato skartace Ministerstvem 
spravedlnosti označena za rozpornou s právními předpisy (pochybení Vězeňské služby ČR 
v této věci konstatovalo Ministerstvo spravedlnosti přípisem ze dne 23. 12. 2016, č. j. MSP-
98/2016-OVTP-OV/22), změnil svoje stanovisko a přípisem Generálního ředitele Vězeňské 
služby ČR ze dne 27. 1. 2017, č. j. VS-146980-12/ČJ-2016-800012-SR, účastníka vyrozuměl, 
že původní informace o skartaci byla „mylná“. V důsledku tohoto postupu správních orgánů 
nemohly být účastníkovy předchozí psychologické posudky v rámci služebního řízení 
zohledněny, ačkoliv se toho domáhal. 

[32] Totožný závěr platí pro podklady, které účastník sám dodal a které nebyly 
založeny do jeho spisu, takže nemohly být zohledněny při přezkumu závěru psychologa. 
V této souvislosti je namístě odmítnout tvrzení ředitele odboru výkonu vazby a trestu 
Generálního ředitelství VS ČR, podle nějž tyto dokumenty nemohly mít na závěr vedoucího 
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psychologa vliv. Posouzení této skutečnosti totiž může provést pouze vedoucí psycholog, 
respektive komise psychologů, při posouzení správnosti závěru psychologa, a uvedené tvrzení 
je tudíž ryze spekulativní. 

[33] Tyto zásadní vady řízení mohly mít za následek nesprávnost posudku o 
osobnostní způsobilosti, a v důsledku toho mohly mít vliv na soulad rozhodnutí o skončení 
služebního poměru a rozhodnutí o odvolání s právními předpisy. Vedou proto k nezákonnosti 
uvedených rozhodnutí.  

Zkrácené přezkumné řízení  

[34] Z výše uvedeného vyplývá, že rozpor přezkoumávaných rozhodnutí s právními 
přepisy je zjevný a k vyjasnění skutkových okolností obsažených v přezkoumávaném 
spisovém materiálu není třeba provádět dokazování či zajistit vyjádření účastníka nebo 
služebního funkcionáře, jenž rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o skončení služebního 
poměru vydal.  

[35] Z tohoto důvodu lze provést zkrácené přezkumné řízení subsidiárně dle  
§ 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), neboť byly splněny všechny nutné předpoklady dle § 98 správního řádu a rovněž 
podmínky pro přezkumné řízení dle § 193 služebního zákona (k subsidiaritě správního řádu 
vzhledem k služebnímu zákonu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 
2011, sp. zn. 3 Ads 79/2011 – 62).  

[36] Účelem zkráceného přezkumného řízení je odstranit nezákonné rozhodnutí bez 
zbytečného zatěžování dotčených osob, a proto je též v tomto řízení prvním úkonem vydání 
rozhodnutí v souladu s § 98 správního řádu. Vzhledem k tomu, že ke zrušení nezákonného 
rozhodnutí dochází za důkazní situace, která byla účastníkovi zjevně známá a ke zrušení 
dochází na základě jeho podnětu, nemohou být tímto dotčena jeho procesní práva. 

Zrušení rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o skončení služebního poměru s účinky 
ex tunc 

[37] Správní orgán má podle § 99 odst. 1 správního řádu prostor pro správní uvážení, 
zda účinky rozhodnutí v přezkumném řízení stanoví ex tunc či ex nunc ve vztahu 
k přezkoumávanému rozhodnutí. 

[38] Pokud jde o přezkoumávaná rozhodnutí, z § 44 služebního zákona vyplývá, že 
po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru služební poměr trvá se všemi nároky. 

[39] Z této formulace implicitně, ale nutně vyplývá, že na rušené rozhodnutí o 
skončení služebního poměru má být nahlíženo tak, jako by nikdy neexistovalo, a že má tudíž 
být zrušeno ex tunc, tedy s účinky ke dni, kdy nabylo právní moci.  

[40] Vzhledem k této skutečnosti je namístě zrušit ex tunc, tedy ke dni nabytí právní 
moci, i rozhodnutí o odvolání. 
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Závěr 

[41] Jak vyplývá z výše uvedeného, shledal jsem důvody pro zahájení přezkumného 
řízení a následně nezákonnost rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o skončení služebního 
poměru. Proto pro rozpor s právními předpisy rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí 
o skončení služebního poměru zrušuji s účinky ode dne právní moci rozhodnutí 
o odvolání a ode dne právní moci rozhodnutí o skončení služebního poměru. 

P o u č e n í: 
Proti rozhodnutí v přezkumném řízení je možno podat dle § 193 odst. 5 ve spojení 
s § 191 odst. 1 služebního zákona do 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad k ministru 
spravedlnosti. Rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení nemá odkladný účinek dle 
§ 190 odst. 4 ve spojení s § 191 odst. 2 služebního zákona. 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
ministr spravedlnosti 

 
 
 
 
 
 
Vážená paní  
Mgr. Alice Kubíčková, LL.M 
        -DS- 
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