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Abstrakt 

 
Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním 

soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti 

se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. 

Porozumění těmto vztahům v jejich souvislostech může hrát důležitou roli při nalézání dobré praxe 

při dokazování v civilním řízení, hodnocení znaleckého posudku soudem, nebo dokonce být 

námětem pro úvahy de lege ferenda v oblasti právní úpravy znalectví i procesních předpisů. 

Protože správné a efektivní využívání tohoto důkazního prostředku má přímý vliv na rychlost 

a hospodárnost soudního řízení, je i problematika optimálního nastavení znalecké činnosti 

v současné době vysoce aktuální.  

Proto se tato práce zaměřuje nejprve na otázky spojené s výkonem znalecké činnosti, její právní 

regulací a věnuje se rozboru náležitostí znaleckého posudku a správnému postupu znalce při jeho 

vypracování. V další části navazuje stručným úvodem do teorie dokazování a představuje znalecký 

posudek jako specifický důkazní prostředek, jehož využití v civilním soudním řízení předpokládá 

řadu dílčích kroků počínaje jeho zadáním, vypracováním až po jeho provedení v rámci soudního 

jednání. 

Přitom se práce zaměřuje na vlivy řádného výkonu znalecké činnosti a poukazuje na nejčastější 

vady znaleckého posudku a jejich dopadům na průběh řízení. 

V práci se podává stručná charakteristika právních úprav znalecké činnosti ve dvou sousedních 

zemích, Rakousku a na Slovensku, které se rozdílným způsobem vypořádaly s problematikou 

regulace znalecké činnosti. Tyto odlišné cesty mohou sloužit jako vhodné inspirace při hledání 

řešení nového pojetí znalecké činnosti u nás. Práce rovněž hledá inspiraci v postupech anglické 

úpravy civilního procesu a v pravidlech mezinárodních arbitráží. 

Závěrem této práce se autor věnuje popisu současné dobré praxe při dokazování znaleckým 

posudkem, možnostem jejího obohacení a vymezuje možná témata pro legislativní změnu. 
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