
[1] Zákonné oprávnění kontrolovat výkon justice plyne z čl. 2 Ústavy ČR: (1) „Lid je zdrojem veškeré státní 
moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Lid nemůže svou moc 
uplatňovat, aniž by orgány při jejím vykonávání kontroloval. Odborová organizace Sluníčko má ve svých 
stanovách registračním soudem schválené ustanovení: „Kontroluje činnost státní správy, zejména rezortu 
Ministerstva spravedlnosti ČR, ve smyslu Ústavy ČR, čl.2.“

[2] Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy ČR pro soudy, státní zastupitelství, pro 
vězeňství a pro probaci a mediaci. (zákon č. 2/1969 Sb.) Provádí dohled nad Českou advokátní komorou, 
Exekutorskou komorou a nad insolvenčními správci.

[3] Metodická pomůcka k vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 
413/2005 Sb. z 19. června 2006, vypracoval odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
ČR: „(7) Stěžovatel je oprávněn nahlížet do spisu stížnosti. Žádosti o umožnění nahlédnutí do stížnostního 
spisu je třeba vyhovět vždy s výjimkou těch částí spisu, které obsahují utajované skutečnosti nebo skutečnosti, 
na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti.“ http://docplayer.cz/30844257-
Metodicka-pomucka-k-vyrizovani-stiznosti-podle-zakona-c-500-2004-sb-spravni-rad-ve-zneni-zakona-c-413-
2005-sb-z-19.html 

[4] Profesní životopisy - dole: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5841&d=7979 

Ing. Dušan Homola, ředitel odboru kontroly a prošetřovatel Ministerstva spravedlnosti ČR, absolvoval 
Vysokou školu ekonomickou, fakultu řízení, obor ekonomické informace a kontrola. Ing. Homola má více 
než 25 let praxe v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na oblast kontroly a prošetřování stížností. 
(Informace od MSp)

Od roku 2014 je Ing. Homola ředitelem odboru kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR. Odpovídá tak za 
kontroly vyplývající ze zákonného postavení ministerstva vůči soudům, státním zastupitelstvím, vězeňství 
a přímo řízeným organizacím, za dodržování právních předpisů a interních norem na ministerstvu, 
zabezpečuje plnění úkolů vyplývající pro resort z Vládní koncepce boje s korupcí a plní úkoly v agendě 
evidence stížností spojené s vyřizováním stížností na činnost ministerstva, soudů a státních zastupitelství. 
(Dle přílohy II. Organizačního řádu MSp) 

[5] V odděleních ÚV KSČ probíhal hlavní díl činnosti ústředního výboru. Zabezpečovala vzájemnou 
informovanost v aparátu ÚV KSČ. Měla poskytovat přímou pomoc stranickým organizacím v centrálních 
státních orgánech. Pečovala o ideovou výchovu a správné kádrové složení aparátu ÚV KSČ. Agenda 
jednotlivých oddělení plně kopírovala vládní agendu. Připravovaly se tu materiály pro schůze předsednictva a 
sekretariátu ÚV KSČ. Náplní Ekonomického oddělení bylo především řídit stranické organizace v centrálních 
hospodářských institucích; jeho součástí byl Výbor lidové kontroly ČSSR a ČSR.
 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_org_02_08.php 

...V roce 1961 se projevil sovětský vliv ještě významněji, neboť došlo ke spojení státní kontroly se státní 
statistikou a byl vytvořen Ústřední úřad státní kontroly a statistiky s orgány v krajích a okresech. Zákonem 
č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci byl vytvořen nový systém tzv. lidové kontroly 
a statistiky zasahující takřka do všech oblastí občanského života. Výbory lidové kontroly byly pro 
obyvatelstvo velkým postrachem. V roce 1968 se Národní shromáždění pokusilo získat přímý vliv na činnost
státní kontroly zřízením svého orgánu – Ústřední komise lidové kontroly. V souvislosti se zřízením 
československé federace byl v lednu 1969 zřízen Nejvyšší kontrolní úřad ČSR, který měl pravomoc 
kontrolovat tvorbu a užití prostředků státního rozpočtu a hospodaření s hmotnými finančními a ostatními 
prostředky republiky a jejich zdroji. Do jeho kompetence spadala rovněž kontrola provádění zákonů a 
opatření ČNR, vyřizování stížností a podnětů občanů. V roce 1970 byl na úrovni federace zřízen Výbor 
lidové kontroly ČSSR, jako ústřední orgán státní správy, v jehož čele byl člen vlády a jehož další členy 
jmenovala a odvolávala vláda. Na úrovni republik byly zřízeny Výbory lidové kontroly ČSR a SSR. V říjnu 
1971 byl přijat nový federální zákon o lidové kontrole a zákon ČNR o výborech a komisích lidové kontroly. 
Obdobný zákon byl přijat i pro SSR. Soustavy orgánů lidové kontroly na úrovni federace i republik se staly 
významným, přímým nástrojem řízení a ovládání společnosti ze strany komunistické vlády a 
Komunistické strany Československa. Tento stav bohužel přetrval do pádu komunistického režimu v 90. 
letech 20. století. https://www.prf.cuni.cz/dcz/download/1404057761/ 

[6] Mgr. Jaroslav Rozsypal, vedoucí oddělení styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti ČR, absolvoval 
Universitu Karlovu v Praze, fakultu právnickou, obor právo a právní věda. Mgr. Rozsypal má více než 10 let 
praxe v oblasti výkonu státní správy a vedení správních řízení, včetně zastupování orgánu státní správy 
v řízeních vedených ve správním soudnictví. (Informace od MSp)
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