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1 Úvod, cíle a metody práce 

Téma této práce spojuje problematiku znalců a znaleckého posudku v civilním řízení. Je tomu tak 

záměrně, neboť znalecký posudek, který je z hlediska civilního procesu důkazním prostředkem, 

vzniká za podmínek stanovených speciálním zákonem. Ten vymezuje okruh osob, znalců, které 

mají oprávnění jej pro účely soudního řízení vypracovávat, stanoví kompetence orgánů veřejné 

moci při dohledu a kontrole znalecké činnosti i základní náležitosti znaleckého posudku, jako 

výsledku práce znalce.  

Správné a efektivní využívání tohoto důkazního prostředku má přímý vliv na rychlost 

a hospodárnost soudního řízení. Tato práce má přispět k porozumění optimálního využití 

znaleckého posudku díky širší perspektivě přístupu k této problematice. Zahrnuje proto téma 

postavení znalců a znaleckých ústavů, podmínky pro výkon znalecké činnosti, povinnosti a práva 

znalců a jejich odpovědnost za výkon této činnosti i vliv dohledu a kontroly na výkon znalecké 

činnosti a současně se zabývá základními momenty teorie dokazování se zaměřením na dokazování 

znaleckým posudkem.  

Takto je možno zaměřit se na vztah mezi povinnostmi znalce při vypracování znaleckého posudku 

a řádnými náležitostmi znaleckého posudku a efektivním využitím tohoto důkazního prostředku 

v civilním řízení.  

Porozumění těmto vztahům může hrát důležitou roli při nalézání dobré praxe při dokazování 

v civilním řízení, nebo dokonce být námětem pro úvahy de lege ferenda v oblasti právní úpravy 

znalectví i procesních předpisů. 

Problematika optimálního nastavení znalecké činnosti je v současné vysoce aktuální. Opakovaně je 

v Poslanecké sněmovně projednáván nový zákon o znalcích, neboť v minulém volebním období 

byly k vládnímu návrhu tohoto zákona vzneseny mnohé výhrady a pozměňovací návrhy a k jeho 

přijetí nedošlo. Současně byl představen věcný záměr hlavního procesního kodexu, civilního řádu 

soudního. 

I autor této práce se dlouhodobě podílel jako člen poradního orgánu ministra spravedlnosti na 

projednávání připomínek k připravovanému věcnému záměru zákona o znalcích a ve fázi 

projednávání zákona v Poslanecké sněmovně spolupracuje jako člen užšího týmu poslankyně prof. 

JUDr. Heleny Válkové, CSc., na analýze a vyhodnocování změn, které přinášejí poslanecké 

pozměňovací návrhy. Závěrečná doporučení obsažená v této práci proto vznikala současně 
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s přípravou nového zákona o znalcích a doprovodného zákona, který novelizuje § 127a OSŘ 

a částečně byla v legislativním procesu využita. 

Tato práce vychází ze stavu právní úpravy účinné ke dni 31. 10. 2018 a bere v úvahu také do té 

doby projednané legislativní návrhy. 

 

1.1 Stručné vymezení problematiky 

Znalecký posudek jako specifický důkazní prostředek má své specifické využití při posuzování 

skutkových otázek odborného charakteru. Protože je v soudním řízení sporná skutková otázka 

odborné povahy posuzována relativně často, patří znalecký posudek mezi frekventované 

a významné důkazní prostředky moderního civilního procesu. 

Zadávání znaleckého posudku a provádění důkazu znaleckým posudkem je relativně složitý úkon, 

který se skládá z řady dílčích kroků. Také hodnocení tohoto důkazu není snadné, zvláště pokud 

jeho závěry nejsou zcela srozumitelné, jednoznačné, nebo jsou v rozporu s dalšími provedenými 

důkazy. Soudce se totiž ocitá při hodnocení znaleckého posudku v postavení laika, jenž nemá 

možnost hodnotit samotné odborné závěry posudku. 

Přitom spolupracuje s osobou znalce, který je posouzením odborné problematiky pověřen. Často 

je to právě osoba znalce a způsob, kterým se své práce zhostí, která má zásadní vliv na kvalitu 

odborných zjištění. Jeho znalecký posudek musí vést k odborně správnému, přesvědčivému 

a přezkoumatelnému závěru. Jen takový znalecký posudek může efektivně sloužit v soudním řízení 

ke svému účelu, kterým je objasnění skutkového stavu soudního případu. Činnost soudního znalce 

je proto pro naplnění první části rozhodování soudce, té skutkové, nezastupitelnou a významnou 

pomocí.  

Postupy znalců a soudu při zadání, vypracování a provádění tohoto důkazu jsou přitom procesními 

předpisy upraveny jen velmi stručně, a proto je třeba pro správný procesní postup při dokazování 

znaleckým posudkem znát judikaturu vyšších soudů a osvojit si řadu ustálených postupů.  

Náležitosti znaleckého posudku, postup při jeho vypracování a povinnosti znalce, které mu 

v souvislosti s touto činností vznikají, však upravuje nikoli procesní právo, ale předpisy z oblasti 

organizace a dohledu znalecké činnosti. Podobně tyto předpisy upravují i vznik znaleckého 

oprávnění, jeho rozsah i speciální odpovědnost s výkonem znalecké činnosti spojenou. 

V procesní praxi se proto projevuje celá řada přímých i nepřímých vlivů této speciální úpravy 

znalecké činnosti, a to zejména na kvalitě spolupráce soudu, znalce a stran řízení, a ne vždy se daří 

soudům správně reflektovat její specifika. 
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Takto vyvinutá soudní praxe se v současné době navíc potýká s novým problémem, kdy došlo 

k neorganické novelizaci občanského soudního řádu vložením § 127a, který přinesl možnost zadání 

znaleckého posudku stranou řízení. Za zákonem stanovených podmínek by měl být i takto zadaný 

posudek hodnocen obdobně, jako posudky zadané soudem v rámci probíhajícího řízení. To přináší 

řadu nových výkladových i praktických otázek a dále vede k tříštění soudní praxe při dokazování 

těmito posudky. Symptomatickým jevem dokazování v současném civilním procesu je nárůst počtu 

znaleckých posudků v rámci jednoho civilního řízení a časté kolize jejich odborných závěrů, se 

kterými se soud musí umět vypořádat v rámci hodnocení důkazů. Přitom dnes se v civilním řízení 

často posuzují otázky, které vyžadují hluboké odborné poznatky, bez jejichž náležitého objasnění 

nelze přistoupit k posouzení skutkového stavu projednávaného případu, ani spor rozhodnout. 

Dá se říci, že otázka dokazování znaleckým posudkem je v současné době jednou z významných 

procesních otázek a její další směřování se (stejně jako další vývoj organizace znalectví) ocitá na 

rozcestí. Hledá se cesta, která zachová co nejširší možnost procesní iniciativy samotných účastníků 

řízení, ale přitom nepovede k narůstání komplikovanosti a délky civilního soudního řízení. 

Dosavadní právní úprava organizace znalectví i dokazování znaleckým posudkem se ukazuje jako 

ne zcela šťastně pojatá. Je správným řešením v dokazování znaleckým posudkem vrátit se 

k možnosti zadat znalecký posudek jen soudem? Nebo se nalezne způsob, jak dokazování posudky 

zadanými stranami lépe regulovat, aby v řízení byly přínosem a vedly k jeho urychlení? Může mít 

vliv na efektivitu dokazování nová koncepce znaleckého zákona?  A pokud ano, lze úpravu 

znalecké činnosti nastavit tak, aby tento vliv byl pozitivní a vedl ke zlepšení kvality znalecké činnosti 

a její lepší dostupnosti? 

S rostoucím množstvím shromážděných podkladů této práce a analýzy argumentů pro některé 

legislativní změny se jeví změna úpravy znalecké činnosti i způsobu dokazování znaleckým 

posudkem jako potřebná.  

Klíčem k porozumění problematiky dokazování znaleckým posudkem a hledání východiska ze 

současné situace však musí být širší analýza souvislostí, ve kterých znalecká činnost probíhá, je 

organizována a rozvíjena.   

 

1.2 Cíle disertační práce  

Záměrem této práce je podat celkový obraz, jak základních pilířů a účelu úpravy výkonu znalecké 

činnosti, tak i části soudního procesu, kterým je dokazování, se zaměřením na dokazování 

znaleckým posudkem.  



 
 

17 
 

Východiskem je předpoklad, že správné porozumění charakteru důkazního prostředku, znaleckého 

posudku, vychází z analýzy právní úpravy znalecké činnosti a popisu její ustálené dobré praxe. 

Správné porozumění pravidlům znalecké činnosti je totiž jedním z předpokladů pro správný postup 

soudu, znalce i účastníků při dokazování v civilním řízení.  

Proto se tato práce zaměří na obě zdánlivě oddělená témata, kterými je postavení znalců, organizace 

znalectví a náležitosti znaleckého posudku, a současně též pohled na znalecký posudek jako na 

důkazní prostředek a jeho využití v civilním soudním řízení. Akcentuje se tak charakter posudku 

jako výsledku určitého standardního systematického procesu, jenž v sobě zahrnuje otázky výběru 

znalce z příslušného oboru, zadání odborného problému a jeho zpracování znalcem ve formě 

i obsahu odpovídajícím jeho předepsaným náležitostem. 

Jedním z cílů této práce je proto vymezení vztahu mezi způsobem regulace znalecké činnosti 

a jejími dopady na provádění dokazování v civilním řízení. 

Zatímco v civilním řízení využíváme výsledek znalecké činnosti, znalecký posudek, cesta k jeho 

správnému vypracování bývá podceňována. Přitom správný efekt bezvadného posudku, kvalitní 

důkaz, může vzniknout jen tehdy, pokud na této činnosti znalce správně spolupracují jak soud, tak 

i strany řízení. Proto spočívá hledání odpovědí na otázky správných a efektivních postupů soudů 

při dokazování znaleckým posudkem v propojení pohledu procesního i pohledu obecné úpravy 

znalecké činnosti. Díky tomuto komplexnímu přístupu lze na problematiku zapojení znalců do 

dokazování v civilním procesu nahlédnout v širších souvislostech a porozumět příčinám problémů, 

které při dokazování znaleckým posudkem vznikají. 

Dalším cílem tohoto komplexního přístupu je identifikovat určité kritické momenty, které 

s ohledem na dosavadní soudní praxi při dokazování znaleckým posudkem v civilním řízení 

nastávají a současně se pokusit posoudit pozitivní či negativní dopad nové připravované právní 

úpravy znaleckého zákona i plánované změny v zadání posudku stranou řízení na civilní proces. 

Konkrétní kritické momenty, na které se práce zaměřuje, spočívají především v dosavadní 

nejednotné praxi související s vypracováním a hodnocením posudku, a to včetně posudku 

zadaného stranou řízení a hodnocením vzájemně rozporných znaleckých posudků.  

Na závěr jsou nastíněny možnosti změn v dosavadních procesních postupech, které současná 

pozitivní právní úprava umožňuje i možnosti zlepšení právní úpravy nejen znalecké činnosti, která 

je v současné době aktuálně projednávána Poslaneckou sněmovou, ale též civilního řízení v části 

dokazování znaleckým posudkem (úvahy de lege ferenda).   
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1.3 Základní metody práce 

V úvodní části práce je popsána problematika postavení znalce, organizace a dohledu znalecké 

činnosti a povinnosti a práva znalce při výkonu znalecké činnosti, která je soustředěna především 

v zákoně č. 36/1967 Sb. v aktuálním znění a prováděcí vyhlášce ministerstva spravedlnosti 

č. 37/1967 Sb. (dále jen ZnalV). Tento rozbor se opírá o dosavadní poznatky vyplývající z odborné 

literatury a o postřehy z činnosti orgánů soudní správy při vedení řízení ve věcech znalců, 

a v neposlední řadě o závěry soudní judikatury. 

V této úvodní části věnované znalcům se nelze zcela vyhnout obecnému a důkladnému popisu 

činnosti znalců, jejich organizaci i specifickým povinnostem a odpovědnostem s nimi spojenými 

tak, jak vyplývají z platné právní úpravy i jak se dotvořily praxí. Je to nezbytné pro pochopení role 

znalců v civilním řízení, důvodům jejich postupu při vypracování znaleckého posudku 

a možnostem, jak tyto postupy pozitivně ovlivnit správnou soudní praxí. Průnik znalectví 

a civilního procesu je totiž v především ve výsledku práce znalce, kterým je znalecký posudek.  

K možnostem odlišných přístupů k organizaci znalectví je doplněno stručné porovnání se zeměmi 

s podobnou tradicí znalecké činnosti, kterými je Rakousko a Slovensko, které současně také 

představují dva směry, kterými je možno znaleckou činnost (pokud je již státem organizována) dále 

rozvíjet. 

Posudku, jeho náležitostem, postupům při jeho vypracování, jakož i vadám, které nejčastěji 

vznikají, se věnuje další část této práce.  

Za tím účelem se nejprve zaměřuje na stručný popis teoretických východisek právní úpravy 

dokazování (se zřetelem k provádění důkazu znaleckým posudkem a jeho hodnocení) obsažené 

v občanském soudním řádu (případně v zákoně o zvláštních řízeních soudních), která je 

porovnávána s běžnou soudní praxí a související judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti soudem 

zadaných znaleckých posudků.  

Následuje analýza znaleckého posudku, a to nejprve z pohledu jeho úpravy v zákoně o znalcích 

a tlumočnících, tedy co do jeho náležitostí a způsobu vypracování a dále popisu procesních úkonů 

soudu při zadání znaleckého posudku, které vytvářejí rámec pro jeho vypracování.  Následuje 

podrobný rozbor způsobu dokazování znaleckým posudkem s popisem jeho specifik.  Je totiž 

symptomatické, že institut znaleckého posudku a dokazování posudkem vychází ze dvou různých 

zdrojů právní úpravy a vzájemná korelace těchto úprav není vždy zřejmá.  

Přínosem tohoto přístupu má být zhodnocení obou popisovaných okruhů, tedy znalectví 

i dokazování v jejich vzájemných souvislostech a posoudil vliv postupu znalce a náležitého 
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vypracování posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících na dokazování a hodnocení důkazů 

soudem v civilním procesu.  

Dalším krokem je zhodnocení nově zavedené možnosti (dle § 127a občanského soudního řádu) 

zadání znaleckého posudku stranou sporu a vymezení okruhů problémů, které při využití této 

zákonné možnosti mohou v řízení nastat. 

Z pohledu souvislostí úpravy znalecké činnosti s dokazováním znaleckým posudkem se přistupuje 

i k hodnocení aktuálních legislativních návrhů v oblasti znalectví i dokazování znaleckým 

posudkem. Pro hledání inspirací pro dobrou praxi v dokazování znaleckým posudkem je vhodné 

pohlédnout do zahraničních úprav, ve kterých je řešení mezi konfliktními závěry více znaleckých 

posudků obvyklejší. Takovou možnost nabízí zcela odlišný právní systém anglického procesního 

práva a některá pravidla mezinárodní arbitráže.  

Konkrétně pravidla UNCITRAL, jejichž využití je velmi rozšířené jak v řízení před stálými 

rozhodčími soudy, tak v řízení před jednotlivými rozhodci a pravidla IBA, která jsou vypracována 

právě se zaměřením na provádění dokazování v mezinárodních arbitrážích a využívají se často 

v kombinaci s obecnými pravidly UNCITRAL.  

Konečně na závěr své práci si pokládáme otázky, zda popsané legislativní návrhy vedou (na pozadí 

provedené analýzy) ke zvýšení efektivity civilního procesu a zda připadají v úvahu další řešení 

v nynější soudní praxi, nebo alespoň při úvaze de lege ferenda. 
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2 Znalec 

2.1 Základní pojmy 

Znalec 

Pojmem znalec, pokud jej chápeme v jeho širším jazykovém významu, označujeme osobu, která 

má zvláštní poznatky o nějakém jevu (znalec vína, znalec poměrů). Pokud je používán v této práci, 

je využíván v jeho užším, zákonem vymezeném významu. Charakterizuje osobu oprávněnou 

k posuzování odborných skutkových otázek v řízení před orgány veřejné moci.  

Definice znalce dle Masarykova naučného slovníku z roku 1933 říká, že „znalec je osoba rozdílná od 

soudu a od stran, která na základě svých odborných znalostí na příkaz soudu pozoruje (nález) a posuzuje (posudek) 

určité skutečnosti pro věc důležité1. 

Uvedená definice obsahuje jak popis znalce, jako osoby se zvláštní znalostí významnou pro soudní 

řízení, tak i způsob, jakým ji do řízení předává (znalecký posudek).  

Postavení znalce je v kontinentálních právních systémech zpravidla vymezeno blíže v procesních 

předpisech, popř. zvláštním zákonem, jako je tomu u nás. Na zvláštní právní úpravu postavení 

znalce potom navazují procesní ustanovení upravující dokazování znaleckým posudkem, které je 

možno nalézt ve všech hlavních procesních řádech upravujících postup soudu v občanskoprávním, 

trestním či správním řízení.  

Nejvyšší soud vystihl znalce2 jako osobu, která prostřednictvím svých odborných znalostí posuzuje 

skutečnosti, které byly soudem určeny, a ve znaleckém posudku soudu sděluje subjektivní výsledek 

tohoto posouzení. Přitom vycházel z přiléhavé definice podané V. Horou v učebnici Civilní právo 

procesní3. 

Činnost znalce je možno také vymezit tak, že znalec je osoba, která je kvalifikována nejen jako 

odborník v oboru své působnosti (expert), nýbrž též osobou, která splňuje specifické požadavky 

zahrnující zejména schopnost aplikovat odborné poznatky na řešení konkrétního skutkového 

problému, kdy toto řešení je současně schopna přinést způsobem, který zákon upravuje (a to jak 

samotný zákon upravující činnost znalců, tak i jednotlivé procesní předpisy)4.  

 

                                                 
1 Citace Masarykův slovník naučný, díl VII. s. 1010, heslo Znalec, Československý kompas, Praha 1933 (převzato 
z KŘÍSTEK, L., Znalectví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 52 s 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. května 2007, sp. zn. 33 Odo 324/2005 
ECLI:CZ:NS:2007:33.ODO.324.2005.1, dostupný na WWW: nss.cz 
3 Hora, V. Civilní právo procesní. Praha: Všehrd, 1923. 
4 BRADÁČ, A. a kol. Soudní znalectví. 1. vyd. Brno: CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-8 
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Znalecký ústav 

Kromě fyzických osob znalců mohou znaleckou činnost vykonávat také právnické osoby. V České 

republice (podobně též např. na Slovensku) mohou být právnické osoby, které splňují předpoklady 

stanovené zákonem, zapsané za účelem výkonu znalecké činnosti v příslušném oddíle seznamu 

znaleckých ústavů.  

Činnost znaleckých ústavů vychází při své činnosti z obecné úpravy práv a povinností znalců 

a v řízení před soudem nemají odlišné postavení od znalců – fyzických osob. Přesto podávání 

znaleckých posudků ústavy vykazuje určité odlišnosti, jako je například povinnost uvedení osoby, 

která posudek vypracovala, a která bude vyslechnuta před soudem při stvrzení posudku. 

Znalecký posudek  

Znalecký posudek je názor odborníka na konkrétní skutkovou otázku v soudním nebo jiném řízení, 

který je předložen v ústní nebo písemné podobě. Písemný znalecký posudek je písemný dokument 

s logickou strukturou, ve kterém se soustředí odpovědi na soudem zadané odborné otázky 

a postup, který k němu vedl a popis podkladů, z nichž znalec vycházel.  

Je to tedy výsledek činnosti znalce, který je vypracován za podmínek stanovených v zákoně a se 

stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu této práce, znalecký posudek je výsledek odborné činnosti znalce, 

při které se znalec zabývá odborným posouzením otázek významných pro soudní řízení (například 

stanovení příčiny smrti, rozsahu způsobené zdravotní újmy, výše vzniklé škody, ceny sporné věci 

nebo i například výchovných předpokladů rodičů nezletilého dítěte) nebo nezbytných pro právní 

úkony právnických a fyzických osob.  

V procesním slova smyslu je znalecký posudek jedním z důkazních prostředků v civilním, trestním 

i správním řízení. Podání znaleckého posudku je poměrně složitým úkonem, při kterém musí být 

respektován stanovený procesní postup a splněny zákonem stanovené formální náležitosti. Závěry 

posudku musí být pravdivé, přesvědčivé a v souladu s poznatky vědy. Je považován za výsledek 

logicky ucelené systémové činnosti5.  

 

                                                 
5BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. Dot. 1. vyd. Brno: CERM, 1999. ISBN 80-7204-133-9. 
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Znalectví 

Znalectví lze opět chápat v jeho širším i užším slova smyslu. V užším slova smyslu je to činnost 

znalce vykonávaná podle zákona v řízení před orgánem veřejné moci, nebo za jiným zákonem 

stanoveným účelem6. 

V širším slova smyslu se tento termín využívá pro pojmenování nejen samotné činnosti znalce, ale 

i správu (tedy výkon veřejné správy či samosprávy) této činnosti, organizaci této činnosti, okruh 

pravidel pro výkon této činnost, práv a povinností znalce při jejím výkonu a otázky spojené se 

zvláštní odpovědností znalce při jeho činnosti. Do širšího vymezení znalectví lze zahrnout i některé 

vědecké disciplíny, které se rozvoji a výuce znalectví věnují. 

V odborné literatuře je možno najít definici soudního znalectví jako: „teoreticko-aplikačního oboru 

lidské činnosti, v rámci kterého se realizuje znalecká činnost. Ta má podobu řešení znaleckých úkolů. Cílem 

znalecké činnosti je u znaleckých entit nalézt, v rámci řešení znaleckých problémů, pravdu o určitých skutečnostech, 

které jsou důležité zejména pro rozhodovací činnost orgánů veřejné moci, příp. pro realizaci právních úkonů fyzických 

nebo právnických osob.  

Znalectví se historicky člení na jednotlivé obory (v současné době se jedná o 62 oborů), v rámci kterých znalci 

vykonávají svoji znaleckou činnost. Zavedené členění vychází z potřeb řízení před OVM. Mezi nejfrekventovanější 

obory patří ekonomika, zdravotnictví, stavebnictví a strojírenství“. 7  

Metodicky lze znalectví v užším slova smyslu dělit na znalectví vykonávané v ekonomických 

oborech, technických oborech, lékařských a dalších oborech8. 

 

Znalectví jako vědecká disciplína  

Činnost znalců je obecně vzato vždy určitou nadstavbou nad oborovou činností. Řeší totiž 

praktické úkoly vyplývající z potřeb soudního řízení, které jsou zaměřeny na zjišťování skutkového 

stavu. Proto zahrnuje postupy a specifické metody, které aplikují oborové poznatky k tomuto 

účelu. Dále uvedené metody a postupy aplikace odbornosti či vědy musí brát v úvahu probíhající 

soudní řízení a respektovat základní procesní zásady a v některých případech se tak znalecký obor 

do určité míry osamostatňuje od svého mateřského vědeckého nebo technického oboru. Typicky 

obory medicinské nesměřují například k léčbě pacienta, nýbrž k objasnění dějů nebo procesů 

                                                 
6 Někteří autoři definují znaleckou činnost v užším smyslu jen na výkon znalectví pro orgány veřejné moci – srov. 
HANÁK, J. Institucionální otázky znalectví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. 37 
s. Vedoucí dizertační práce prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., 
7 KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství 2014, 
Vydání druhé. ISBN: 978-80-214-5, s. 7. 
8 KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. Op. cit., s. 8.  
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požadovaných soudem (úmrtí, mechanismus vzniku zranění, psychický stav apod.). Znalec, jeho 

postupy a závěry, je tak ve službách nikoli pacienta, nýbrž soudu.  

Takto vznikaly vědecké znalecké obory na základě znalecké činnosti pro potřeby zejména trestního 

řízení v souvislosti s rozvojem kriminalistiky vznikl např. v 19. století „pitevní řád“, v moderní 

době zase metodiky stanovení různých typů cen věcí, které vedou ke standardizaci znaleckých 

postupů.  

Postupně došlo k rozvoji svébytných disciplín, mezi které se tradičně zahrnuje zejména:  

- soudní (forensní) lékařství 

- soudní (forensní) psychiatrie 

- soudní psychologie a 

- soudní inženýrství.  

V poslední době se vyučuje též forensní biomechanika a forensní ekotechnika9. 

Vedle této vědecké činnosti probíhá výuka základních dovedností spojených s výkonem znalectví 

při univerzitách a jiných vědeckých či výzkumných ústavech či profesních spolcích znalců a jiných 

odborníků10. 

 

2.2 Stručný historický exkurs postavení znalců na území České republiky a znalci 
dnes 

Definici znalecké činnosti rovněž v platné právní úpravě nenajdeme. Ze znění § 1 odst. 1 zákona 

č. 37/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících pouze vyplývá, že „účelem zákona je zajištění řádného 

výkonu znalecké činnosti v řízení před orgány veřejné moci, jakož i znalecké činnosti prováděné 

v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob“. Znalectví je tak v zákoně 

implicitně popisováno jako činnost, kterou zajišťují k tomu povolané osoby dle pravidel v zákoně 

stanovených a způsobem, který zákon upravuje. Výsledkem této činnosti je znalecký posudek. 

  

                                                 
9 ALEXANDR, P.  Forensní ekotechnika les a dřeviny. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-
681-2 
10 Například kurzy Znaleckého minima při Vysoké škole ekonomické v Praze, organizované Institutem oceňování 
majetku, nebo kurzy organizované Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze pro znalce ze 
zdravotnických odvětví, kurzy Znaleckého minima při Vysokém učení technickém v Brně, Ústav soudního inženýrství 
(pro znalce především z technických oborů) a další. 
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Z historie 

Dnešní podoba znalectví, jako svébytného oboru lidské činnosti, která je organizována 

a spravována státem (v našem kontinentálním systému často přímo soudy nebo ministerstvy 

spravedlnosti) nebo samosprávnými orgány (např. hospodářskými či obchodními komorami 

apod.), a která má svou vědeckou základu a metodickou výchovu nových zájemců o znaleckou 

činnost se historicky vyvinula z praktické potřeby soudů a jiných úřadů (správních, daňových) 

využívat vědecké či odborné poznatky při své rozhodovací činnosti. 

Rozvoj znalecké činnosti potom souvisel s rozvojem techniky, vědy a dalších společenských oborů, 

jejich poznatky bylo třeba aplikovat na řešení konkrétních případů v soudním či jiném řízení. 

Zřejmě nejstarší zmínka o účasti osoby se zvláštní odbornou znalostí se v soudním procesu u nás 

vyskytuje od 16. století, kdy byly přibírány pro účely ohledání u inkvizičních soudů.  Pro účely 

trestního procesu byly již na konci 18. století povolávány osoby znalé (soudní lékaři), jejichž 

seznamy byly vedeny u soudů i.  

Znalec (původně osoba znalá) byl v soudním řízení nejprve využíván spíše jako odborný svědek 

podle pravidel pro výslech svědka a jeho procesní postavení se postupně vyvinulo ve specifickou 

pozici osoby zúčastněné na řízení, která má zvláštní procesní práva a povinnosti. Takto byl znalec 

vnímán již např. v  Řádu soudu trestního č. 119/1873 ř.z., kde znalci jsou osobami, které mají podle 

ustanovení § 121 „před početím ohledání přísahou zavázáni býti, že chtějí věc, o kterouž jde, bedlivě vyšetřiti, vše 

co shledají, věcně a úplně povědíti, a nález i své dobré zdání dle nejlepšího vědomí a svědomí a dle pravidel své vědy 

neb svého umění od sebe dáti“. 

Způsob podání znaleckého nálezu ve zmíněném zákoně spočíval v odborném posouzení, které 

znalec učiní na místě do protokolu v přítomnosti soudních osob, nebo jej učinil v písemné 

dobrozdání v přiměřené lhůtě. 

V řádu soudu trestního nalezneme také poprvé zmínku o stálých seznamech soudních znalců 

vedených soudy. 

Význam činnosti znalců, který s rozvojem moderní společnosti postupně vzrůstal, spočíval 

v potřebě státních úřadů a soudů získat objektivní odborné informace při výkonu státní moci. 

Takto byli znalci využíváni v řízení daňovém, inspekčním, exekučním nebo soudním. Jejich úkolem 

se stalo přinášet do řízení odborný skutkový poznatek.  

Ve vztahu k výkonu znalecké činnosti znalci mohli být u C a K soudů jmenováni „navždy“, a nebo 

mohli být vzati do přísahy ke konkrétnímu soudnímu případu. Postupně se tak u soudů vytvářely 

seznamy soudních znalců z různých oborů a dalšími předpisy byly ustaveny seznamy znalců pro 
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další účely, jako např. pro vyvlastňování, odhady nemovitostí  v exekučním řízení (pozn. srov. např. 

zákon č. 30/1878 ř.z. o vyvlastňování k účelu stavění železnic, apod.). 

 V oboru soudního lékařství byly novelou Řádu soudu trestního z roku 1927 (zák.č.117/1927 Sb.) 

ustanoveny soudní lékařské rady a byla zakotvena možnost podání znaleckého posudku odbornými 

ústavy v trestním řízení.  

 Ve vládním nařízení č. 100/1933 Sb. (odhadní řád) byly založeny seznamy stálých přísežných 

znalců u soudů různých stupňů pro odhady nemovitostí nebo podniků a bylo zde podrobněji 

specifikováno, kdo může jako znalec do tohoto seznamu zapsán. Kvalifikace takové osoby 

spočívala v tom, že zapsán může být: „toliko československý státní příslušník, který jest svéprávný, úplně 

spolehlivý, má potřebné odborné vědomosti a zkušenosti a může úřad znalce s úspěchem vykonávati“. 

Kromě těchto základních kvalifikačních předpokladů musel znalec prokázat vzdělání v oboru, 

jehož se odhad měl týkat (strojní inženýr, autorizovaný stavitel apod.).  

Zavedení jednotného seznamu znalců přineslo vládní nařízení ze l3. července 1939 č. 269/1939 Sb. 

o seznamech stálých soudních znalců. Toto je první předpis, který (byť v době protektorátní) 

zavedl seznam znalců, který byl vnitřně strukturován podle jednotlivých oborů a byl veden 

u jednotlivých soudů. Znalcem byly takto ustanovovány osoby starší 30 let a zapisovaly se jako 

soudně přísežní znalci na dobu 5 let.  Po uplynutí této doby byly opětovně důvody pro zápis do 

seznamu posouzeny. Toto vládní nařízení se nepochybně stalo inspirací pro pozdější poválečnou 

úpravu činnosti znalců a tlumočníků. 

Dalším významným krokem ve vývoji právní úpravy postavení znalců a znalecké činnosti u nás 

bylo přijetí zákona č. 167/1949 Sb. o stálých přísežných znalcích a tlumočnících. Tento zákon 

založil jednotnou evidenci znalců a tlumočníků, která byla vedena u jednotlivých krajských soudů, 

které také rozhodovaly ve věci zápisu nebo vyškrtnutí z tohoto seznamu. Znalec byl zapsán do 

seznamu po splnění zákonných podmínek a složení přísahy. Porušení povinností uložené přísahou, 

nebo porušení povinností uložených soudy v rámci probíhajícího soudního řízení, znamenalo 

vznik kárné odpovědnosti znalce s možností uložení kárného trestu, tedy výstrahy, písemného 

pokárání, pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu. Základními povinnostmi znalce, které obsahovala 

přísaha, byly povinnosti postupovat podle zákona, nestranně, s odborností, s povinností 

zachovávat tajemství a postupovat v souladu se zájmy republiky. 

Tento zákon zavedl povinnou evidenci znaleckých posudků ve znaleckém deníku a používání 

kulaté úřední pečeti. Zákon stanovil znalcům právo na přiměřenou odměnu a na náhradu hotových 

výloh. Také ukládal znalcům povinné přezkoumávání trvání důvodů pro zápis v seznamu každých 
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5 let. Výkon znalecké a tlumočnické činnosti přísežnými znalci a tlumočníky zákon charakterizoval 

v §7 jako výkon úřadu, který mu byl na základě zákona na stanovenou dobu svěřen.11 

Určitý legislativní pokus o změnu v nahlížení na výkon znalecké činnosti byl proveden dalším 

zákonem č. 47/1959 Sb. o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků. V kontextu tehdejší 

ideologie svěřil výkon znalecké činnosti socialistickým organizacím, které ji měly provádět pomocí 

svých pověřených pracovníků v rámci plnění pracovních úkolů. Toto řešení se v praxi neosvědčilo. 

Proto byla v roce 1967 přijata nová právní úprava výkonu znalecké a tlumočnické činnosti, která 

znamenala koncepční návrat k tradičním principům původního vnímání této činnosti jako činnosti 

nestranných a institucionálně nezávislých osob evidovaných v seznamu znalců a tlumočníků po 

vzoru původní zákonné úpravy z roku 1949. Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb. platí 

s určitými úpravami provedenými jen nemnohými novelizacemi dodnes (zásadní novelizace byla 

provedena zákonem č. 444/2010 Sb.) i přesto, že společensko-ekonomické podmínky se po 

listopadu 1989 změnily. 

V zákoně (a ještě výrazněji v prováděcí vyhlášce) lze proto snadno narazit na ustanovení, která 

nejsou uplatňována pro jejich zastaralost (např. povinnost předsedy krajského soudu dohlížet nad 

úměrností účtovaných odměn kontrolami znaleckých deníků, možnost zaměstnavatele požadovat 

odvolání z funkce znalce, jemuž výkon znalecké činnosti brání v plnění pracovních povinností). 

„Profesionalizace činnosti znalce byla tedy v té době nežádoucí“12. 

Z dnešního pohledu je také legislativně zastaralá úprava delegace dohledové činnosti ministrem 

spravedlnosti na předsedy krajských soudů dle § 1 ZnalV, kde kompetence ministra spravedlnosti 

zůstává nejen ve věcně vymezených oborech (znalci z oboru právní vztahy k cizině), ale i v osobně 

vymezeném okruhu na „pracovníky ústředních orgánů, vysokých škol, vědeckých a výzkumných ústavů, a dále 

ty, kteří jsou označení (§ 2) ústředními orgány“. 

Přesto zákon o znalcích a tlumočnících (dále jen ZnalZ) přestál řadu pokusů o jeho zásadní 

novelizaci a od roku 1967 byl novelizován jen dvakrát, k zásadním změnám došlo novelizací 

provedenou zákonem č. 444/2010 Sb., a to zejména zpřesněním podmínek pro jmenování, 

v katalogu povinností znalce, kde byl doplněn § 10a upřesňující povinnost mlčenlivosti znalce 

a k doplnění došlo v oblasti pozastavení a zániku znalecké činnosti a disciplinární odpovědnosti 

                                                 
11  TELEC, Ivo, Právní postavení znalců a tlumočníků, [online]. Právní rádce 10/2009. Dostupný z WWW: 
https://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-a-tlumocniku. [cit. 2018-10-04]. 
12 DÖRFL, L., Zákon o znalcích a tlumočnících: Komentář. Praha. C.H.Beck, 2009, s. VIII - Předmluva 
ISBN: 978-80-7400-148-2 
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znalce. V posledně zmiňované oblasti došlo k vymezení skutkových podstat přestupků znalce 

a znaleckých ústavů a tím k procesní aplikaci přestupkového řízení. 

Znalci dnes 

Výkon znalecké činnosti je v řadě zemí Evropy regulován (podobně i v České republice) a v zemích 

kontinentálního právního systému je zpravidla vyhrazen, až na vymezené výjimky) jen pro osoby 

zapsané v seznamu znalců. Znaleckou činnost zpravidla mohou vykonávat nejen lidé, ale též 

právnické osoby, u nichž bývají podmínky výkonu činnosti upraveny zvlášť. Dále budu všechny 

tyto subjekty nazývat souhrnně pojmem znalec, nebude-li je v textu třeba odlišovat. 

Výkon znalecké činnosti je zpravidla vymezen jako činnost v řízení před orgány veřejné moci, 

v některých zemích (např. v České republice, na Slovensku) mohou znalci současně vykonávat 

znalectví jako samostatnou ekonomickou činnost.  

Znaleckou činností bývá často tedy nejen činnost znalce, který byl za účelem podání znaleckého 

posudku ustanoven v soudním řízení soudem nebo některou ze stran soudního řízení, ale též 

činnost znalce pro jakoukoli osobu za účelem jejího právního úkonu. Taková činnost nejčastěji 

přichází v úvahu tam, kde je znalecký posudek povinným podkladem správního rozhodnutí13, nebo 

znalecký posudek slouží subjektům právních vztahů jako podklad pro soukromoprávní jednání, 

jako např. znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny věci, jako podklad pro uzavření kupní 

smlouvy. 

Oba typy výkonu činnosti znalce jsou potom považovány za přímý výkon znalecké činnosti (u nás 

srov. § 12 ZnalZ), a podléhají zákonné regulaci. Například v České republice znalecké posudky 

musí splňovat všechny zákonné náležitosti i v případech, kdy jsou vypracovány na základě 

objednávky soukromého subjektu, znalec je povinen dodržovat stanovená pravidla pro jejich 

vypracování a na oba typy znalecké činnosti rovněž dopadá výkon dohledu orgánů veřejné moci 

nad znaleckou činností a odpovědnost znalce za porušení zákonných povinností. 

Typické pro znaleckou činnost v současné době je tedy její výkon na vlastní odpovědnost znalce 

a za odměnu (u nás srov. § 17 odst. 1 ZnalZ), ale současně se jedná o činnost regulovanou zákonem. 

Znalecká činnost je tedy vykonávána znalci především jako činnost ekonomická14.  

                                                 
13 Např. zákon č. 500 ze dne 24. června 2004, správní řád, § 50 odst. 2. In Sbírka zákonů, Česká republika. 200č, částka 
174. 
14 Dle rozsudku Vrchního soudu v Praze sp.zn. Cmz 38/92, ze dne 15.10.1993. In: ASPI, online právní informační 
systém]. Wolters Kluwer ČR:  Znalecká činnost slouží, mimo jiné, k tomu, aby zabezpečovala pro státní orgány 
odborné podklady pro rozhodovací činnost. Z toho však nutně nevyplývá, že cílem osob, které znaleckou činnost 
provádějí, není dosahování zisku. Znalci jsou za svoji znaleckou činnost honorováni a dosahují tedy zisk, který je zcela 
nepochybně jedním z motivů výkonu znalecké činnosti. Znalecká činnost tedy je, při splnění dalších dvou podmínek 
stanovených v § 2 odst. 1 ObchZ, podnikatelskou činností. 
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V právních poměrech České republiky se vyvinulo znalectví z činnosti vedlejší často do výkonu 

specializované činnosti, a to zejména s nástupem nového ekonomického uspořádání po roce 1989 

a dále po vzniku znaleckých ústavů soukromoprávního charakteru. V dnešní době je znalecká 

činnost jedinou samostatnou ekonomickou činností řady subjektů.  

Přes shora uvedenou charakteristiku znalecká činnost stále vykazuje některé prvky, které by ji řadily 

spíše k výkonu veřejné funkce.  

To vyplývá z velkého významu znalecké činnosti, jejíž výsledek – znalecký posudek, má své 

významné místo v činnosti orgánů veřejné moci při zjišťování skutkového stavu. Ústavní soud15 

přiznal výkonu znalecké činnosti zásadní společenský význam, jenž spočívá zejména v provádění 

znalecké činnosti v řízení před státními orgány, jakož i v souvislosti s právními úkony občanů nebo 

organizací. K charakteru znalecké činnosti Ústavní soud zdůraznil, že znalecké posudky slouží jako 

jeden z významných důkazů v řízení před soudy a jinými státními orgány a účelem znalecké činnosti 

je zejména vypracování odborného posudku za odměnu, ale nikoliv odměna sama.  

Zvláštnímu charakteru znalecké činnosti nasvědčuje například i způsob vzniku oprávnění k výkonu 

znalecké činnosti, které vzniká na základě náročného výběru z řad odborníků a zápisu do seznamu 

znalců předchází složení slibu (srov. § 6 ZnalZ). Znalci jsou zákonem uloženy speciální povinnosti, 

z nichž nejdůležitější je, i s ohledem na hlavní účel znalecké činnosti, též zákonný požadavek 

nestrannosti znalce.  

Společenský význam znalecké činnosti se tedy projevuje ve způsobu vzniku oprávnění vykonávat 

činnost, v charakteru speciálních povinností znalce i ochraně nestrannosti znalce, která je obdobně 

pojatá, jako i nezávislost soudu. Zákon znalci umožňuje odmítnout posudek v případech, kdy by 

o jeho nestrannosti mohly vznikat pochybnosti, případně tuto námitku procesní předpisy umožňují 

vznést i stranám řízení. 

Společenskému významu činnosti znalce odpovídá též povaha trestní odpovědnosti znalců, která 

krom samostatné trestné činnosti spočívající v podání nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 

TrZ, může v některých případech být posuzována obdobně, jako u osob, které vykonávají veřejnou 

funkci. To vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu, jenž dovodil16, že znalec se může dopustit 

trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 TrZ.  

                                                 
15 Usnesení Ústavního soudu ve věci II.ÚS 153/04 ze dne 27.10.2005 
16 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 3 Tdo 1483/2009, uveřejněné pod číslem 55/2011 Sbírky 
soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, ECLI:CZ:NS:2010:3.TDO.1483.2009.1 
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Právě tento charakter činnosti znalce, který v sobě má prvky výkonu veřejné služby vede některé 

autority k závěru, že by činnost znalce měla být stále chápána jako výkon veřejného úřadu17. 

Za nejvýstižnější charakteristiku současné znalecké činnosti však považuji definici prof. Ing. 

Alberta Bradáče, DrSc., který znalectví nazval „službou, kterou odborníci z různých oblastí lidské činnosti 

pomáhají zejména státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti, a to při aplikaci potřebných vědomostí ze svého 

oboru“18. 

Lze tedy shrnout, že znalecká činnost je v současné době vnímána jako činnost samostatně 

výdělečně činná, která však není zaměřena jen za účelem dosažení zisku v rámci zákonem 

stanovených podmínek, ale současně má i společensky významnou úlohu při poskytování 

součinnosti soudům či jiným orgánům veřejné moci, nebo i fyzickým a právnickým osobám 

v souvislosti s jejich právním jednáním, která této činnosti dává řadu znaků charakteristických spíše 

pro výkon veřejné funkce a z toho plynoucí odpovědnosti znalce.  

Proto je také nad činností znalců zpravidla vykonáván dohled (u nás ji svěřuje zákon orgánům 

veřejné moci, předsedům krajských soudů a Ministerstvu spravedlnosti). Potřeba znalců rozvíjet 

svoji odbornost i zkušenosti však vedla k založení řady spolků, které sice nevykonávají 

samosprávné funkce, ale rozvíjejí především profesní sounáležitost a věnujíc se odborné 

a vzdělávací činnosti strukturované zpravidla dle oborů znalecké působnosti. 

Znalecká činnost je hojně využívána především soudy a orgány činnými v trestním řízení (policie, 

státní zastupitelství). V roce 2017 působilo v České republice 9439 znalců a celkový počet jimi 

podaných znaleckých posudků činil 224427.19 Vývoj počtu znalců a podaných znaleckých posudků 

v letech 2016-2017 je podle jejich evidence v seznamech znalců vedených u jednotlivých krajských 

soudů zachycen v Příloze I. této práce. 

 

2.3 Postavení znalce v českém právním řádu 

Postavení znalce je v současné právní úpravě definováno nepřímo, a to především výčtem 

zákonných podmínek stanovených pro výkon činnosti znalce a znaleckých ústavů a pravidel pro 

jejich zápis do seznamu. K tomu přistupuje podrobná úprava jejich práv a povinností a disciplinární 

odpovědnosti za výkon činnosti (§ 2 odst. 2 písm. a), b), c), d) a e) ZnalZ). Pro větší srozumitelnost 

se v této kapitole zvlášť pojednává o podmínkách pro výkon činnosti znalce (kap. 2.3.2), jejich 

                                                 
17 TELEC, I., Právní postavení znalců a tlumočníků. Op. cit. 
18 BRADÁČ, A. – KLEDUS, M. – KREJČÍŘ, P. Soudní znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 
s. 8. ISBN 978-80-7204-8. 
19 Zdroj: Znalecká a tlumočniská činnost v roce 2017. Ministerstvo spravedlnosti ČR 
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právech a povinnostech při výkonu činnosti (kap. 2.3.3), veřejnoprávní odpovědnosti znalců (kap. 

2.3.4) a další, soukromoprávní odpovědnosti znalců (kap. 2.3.5). Postavení znaleckých ústavů 

a jejich odpovědnosti se pak věnuje následující kapitola 2.4. 

 

2.3.1 Prameny právní úpravy postavení znalce 

Znaleckou činnost upravují v České republice dva okruhy právních předpisů.   

Postavení znalců a znaleckých ústavů, podmínky zápisu do seznamu znalců či znaleckých ústavů, 

jejich práva a povinnosti, činnost znaleckých ústavů a odpovědnost znalců a znaleckých ústavů, 

jakož i základní náležitosti znaleckého posudku a výkon dohledu nad znaleckou činností, jsou 

upraveny zvláštním zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících (ZnalZ) a prováděcí 

vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č.  37/1967 Sb. (ZnalV). Seznam oborů a odvětví stanoví 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb. 

Procesní povinnosti znalců v civilním řízení, zadávání znaleckého posudku a dokazování 

znaleckým posudkem, však upravují především samostatně procesní předpisy.  

Dokazování znaleckým posudkem v civilním řízení je upraveno především občanským soudním 

řádem (zákon č. 99/1963 Sb., dále OSŘ), dílčí úpravu však lze nalézt např. v zákoně o zvláštním 

řízení soudním (zákon č. 292/2013 Sb., dále ZŘS), v insolvenčním zákoně (zák. č. 182/2006 Sb., 

dále InsZ) a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 36/1992 Sb., kterou se vydává jednací řád 

pro okresní a krajské soudy (JŘsoud). 

Česká republika se tak řadí mezi země, ve kterých je postavení znalců (a znaleckých ústavů) 

upraveno zvláštním předpisem, ministerstvo spravedlnosti a soudy vedou seznamy znaleckých 

ústavů a znalců a nad jejich činností vykonávají dohled. To má své dopady i do dokazování 

znaleckým posudkem, neboť znalecký posudek je co do formy a náležitostí (a částečně i co do 

způsobu jeho zadání) blíže upraven zvláštními předpisy (ZnalZ a ZnalV) a nedostatky znaleckého 

posudku mají přímý vliv i na přípustnost či kvalitu dokazování (o tom blíže v následujících 

kapitolách. 

V této kapitole se zabývám nejprve otázkami spojenými s postavením znalců a znaleckých ústavů 

a úpravě jejich činnosti dle ZnalZ a ZnalV, právní úpravou jejich činnosti a působnosti orgánů 

veřejné moci v oblasti dohledu a kontroly. V dalších kapitolách (kap. 4.3) se zaměřím na náležitosti 

znaleckého posudku i řádný postup znalce při jeho vypracování, jakož i procesními aspekty činnosti 

znalců a zejména výsledkem jejich zákonem upravené činnosti – znaleckým posudkem a jeho 

využití v civilním řízení, případně procesními důsledky porušení jejich povinností. 
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Zajímavé souvislosti mohou vyplývat z porovnání právní úpravy znalecké činnosti v blízkém 

Rakousku, která vychází ze společné historické tradice znalectví a představuje spíše konzervativní 

vývoj znalectví a z porovnání právní úpravy ve Slovenské republice, ve které došlo k modernizaci 

pojetí právní úpravy znalecké činnosti a lze ji považovat za směr očekávaného vývoje právní úpravy 

znalecké činnosti u nás (de lege ferenda) a v Evropské unii. Těmto momentům se věnuji v kap. 3.1, 

3.2. a následujících. 

ZnalZ vymezuje v § 1 odst. 1 účel této speciální úpravy, kterým je zajištění řádné činnosti znalců 

a znaleckých ústavů pro řízení před orgány veřejné moci i činnosti prováděné v souvislosti 

s právními úkony fyzických nebo právnických osob. 

Znalecká činnost tedy podléhá zákonné regulaci a stát vykonává prostřednictvím kompetentních 

orgánů nad znaleckou činností dohled. Tato regulace i dohled dopadá jak na činnost znalců v rámci 

řízení před orgány veřejné moci, ale též činnost znalců pro fyzické i právnické osoby na základě 

soukromoprávního právního vztahu (smlouvy o dílo). 

ZnalZ dle § 2 odst. 2 dále upravuje: 

 
a) podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti,  
  
b) práva a povinnosti znalců a tlumočníků,  
  
c) podmínky činnosti znaleckých ústavů,  
  
d) působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké 
a tlumočnické činnosti,  
  
e) odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti.  

 

Kromě uvedeného jsou zákonem upraveny seznamy znalců a znaleckých ústavů. Vedení těchto 

seznamů, jakož i podrobnosti vztahující se k podmínkám výkonu znalecké činnosti, náležitostem 

znaleckého posudku, evidenci znaleckých posudků, dohledu soudu nad vedením seznamu 

soudních znalců a odměňování znalců, jsou dále upraveny ve ZnalV. 

Předmět úpravy ZnalZ tedy pokrývá jak postavení znalce a znaleckých ústavů, tak i úpravu 

působnosti orgánů veřejné moci při výkonu státní správy při dohledu nad činností znalců 

a znaleckých ústavů (blíže v následujících kapitolách 2.3 a 2.4). ZnalZ spolu s prováděcí ZnalV 

stanoví též základní náležitosti znaleckého posudku, jimž bych se rád věnoval zvlášť, a to v kap. 

4.2. 
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2.3.2 Přístup ke znalecké činnosti 

Podle platné právní úpravy (§ 2 ZnalZ) jsou znaleckou činnost oprávněny vykonávat pouze fyzické 

osoby zapsané do seznamu znalců a osoby právnické, které jsou zapsány do seznamu znaleckých 

ústavů. Tuto činnost mohou vykonávat znalci (§ 3 a násl. ZnalZ) jako fyzické osoby, nebo znalecké 

ústavy (§ 21 a násl. ZnalZ) jako soukromoprávní osoby právnické (oddíl první seznamu znaleckých 

ústavů) nebo vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby 

veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost (oddíl 

druhý seznamu znaleckých ústavů). Neoprávněný výkon znalecké činnosti je přestupkem 

postižitelným dle § 25a, resp. 25b ZnalZ. 

Předpokladem pro zápis do sezamu znalců jsou kvalifikační kritéria uvedená v § 4 ZnalZ a z osob 

splňujících tato kritéria provádí výběr dle § 5 ZnalZ předsedové krajských soudů (v rozsahu 

pověření ministrem dle § 1 ZnalV) a ministr spravedlnosti.  

Mezi tyto podmínky patří trvalý pobyt žadatele – občana členského státu Evropské unie na území 

České republiky, dále plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), bezúhonnost, potřebné 

znalosti a zkušenosti z oboru, absolvování speciální výuky pro znaleckou činnost, jde-li 

o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedena, potřebné osobní vlastnosti a souhlas 

uchazeče se svým jmenováním. 

Ke jmenování znalce dochází na základě žádosti uchazeče ve správním řízení a o jmenování 

znalcem z příslušného oboru se vydává správní rozhodnutí. Před tím ovšem provedou krajské 

soudy (zpravidla i po dožádání ministerstvem spravedlnosti pro uchazeče jmenované ministrem 

spravedlnosti) potřebná šetření o tom, zda žadatel splňuje kvalifikační kritéria.  

Blíže o způsobu výběru znalců a ověřování podmínek pro jejich jmenování se uvádí v kap. 2.5.1, 

ve které je popsána pravomoc předsedů krajských soudů při jmenování znalců. 

Pokud žadatel o znaleckou činnost splňuje stanovená kritéria pro příslušný obor a byl ministrem 

spravedlnosti či předsedou krajského soudu vybrán, vydá předseda krajského soudu rozhodnutí 

o jmenování znalce a znalec následně složí slib do rukou předsedy krajského soudu (nebo přímo 

ministru spravedlnosti). Znění slibu je obsaženo v § 6 odst. 2 zákona. Po složení slibu je znalec 

zapsán do seznamu znalců pro obor a odvětví a s příslušnou specializací (k seznamům více v kap. 

2.5.4). 

Podmínky zápisu do seznamu znaleckých ústavů je blíže upraven v § 21b ZnalZ a patří mezi ně 

zastoupení znalců v oborech, v nichž znalecký ústav vykonává činnost v minimálním počtu 
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3 společníků, členů nebo zaměstnanců v pracovním poměru a odpovídající technické zabezpečení 

pro výkon znalecké činnosti.  

Právě otázka nastavení podmínek pro výkon znalecké činnosti a přístupu k ní, je jedním z hlavních 

důvodů navrhované nové právní úpravy s ohledem na kritiku Evropské komise, která v nynějším 

systému nastavení výběru znalců spatřuje ohrožení práva na svobodný přístup výkonu povolání. 

Důvodem je skutečnost, že znalectví v podmínkách naší právní úpravy je chápáno jako ekonomická 

činnost, která obsahuje jen některé prvky výkonu veřejné funkce. Upřednostňován by proto měl 

být podle navrhované právní úpravy20 způsob, ve kterém jsou nastavena transparentní kritéria, po 

jejichž splnění by na zápis do seznamu znalců měl žadateli vznikat ze zákona nárok21.   

 

2.3.3 Povinnosti a práva znalce 

Znalecký slib a obecná charakteristika povinností znalce 

Zákon o znalcích a tlumočnících stanoví okruh speciálních práv a povinností spjatých s výkonem 

znalecké činnosti. Porušením těchto povinností se znalec dopouští přestupku (nebo znalecký ústav 

disciplinárního provinění) a může proti němu být vedeno disciplinární řízení orgánem dohledu 

(ministr spravedlnosti nebo předseda příslušného krajského soudu). 

Povinnosti znalce podle zákona o znalcích a tlumočnících jsou zmíněny již ve slibu znalce, kterým 

znalec slibuje:  

"Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou 

(tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých 

znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti 

dozvěděl." 

V ustanovení § 8-12 ZnalZ jsou jednotlivé konkrétní povinnosti upraveny a jejich souhrn dává 

celkem přesnou představu o charakteru znalecké činnosti. Jinými slovy, tyto zvláštní povinnosti 

znalce napomáhají zajistit základní předpoklady výkonu této činnosti, kterými jsou nestrannost, 

odbornost a zákonnost. Jejich porušení znalcem má vliv nejen na vznik správněprávní 

odpovědnosti znalce, ale může mít přímý dopad na výsledek jeho činnosti, kvalitu znaleckého 

posudku a jeho použitelnost v řízení (o tom více v kap. 4.4).  

                                                 
20 Sněmovní tisk č. 72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech – EU a č. 74 Vl.n.z. o změně zák.v 
souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. 
21 Nárok na zápis do seznamu znalců dosud není dovozován (usnesení Ústavního soudu ve věci II.ÚS 153/04 ze dne 
27.10.2005) 
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Kromě povinností znalce stanoví zákon o znalcích a tlumočnících znalcům též některá zvláštní 

práva, mezi která patří právo na odměnu za znalecký posudek a právo na náhradu nákladů znalce, 

právo na součinnost soudu a účastníků, či právo odmítnout znalecký posudek v zákonem 

stanovených případech (zejména z důvodu podjatosti znalce).  

Právní úprava zákona i prováděcí vyhlášky není v tomto ohledu vyčerpávající, takže práva 

a povinnosti znalců a tlumočníků jsou upraveny jak v tomto zákoně a prováděcí vyhlášce, tak 

i v hlavních procesních předpisech, tedy občanském soudním řádu (OSŘ), trestním řádu (TrŘ) 

a částečně i jednacím řádu (JŘsoud).  

To, že další konkrétní povinnosti znalce lze naleznout v procesních řádech, není nic 

neobvyklého.Například rakouská úprava znalecké činnosti se soustřeďuje na zjišťování podmínek 

pro výkon znalecké a tlumočnické činnosti a koncentruje povinnosti znalců a tlumočníků do jejich 

přísahy. Ostatní povinnosti vyplývají již jen z procesních předpisů. 

Původní poválečná úprava u nás, provedená zákonem č. 167/1949 Sb., upravovala jen povinnost 

znalce a tlumočníka vést deník, používání úřední pečeti, právo znalce a tlumočníka na odmítnutí 

posudku či překladu a na právo na odměnu. Ostatní práva a povinnosti znalce by také bylo možno 

najít jen v procesních předpisech (kde ostatně původně činnost znalců a tlumočníků byla výhradně 

upravena). 

Z tohoto pohledu je současná zákonná úprava pojata formálněji. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že 

povinnostem znalce ve ZnalZ odpovídají i konkrétně vymezené jednotlivé skutkové podstaty 

přestupků, resp. disciplinárních deliktů dle § 25a, resp. 25b. 

Je samozřejmě otázka, zda má význam některé povinnosti znalce upravovat jak procesními 

předpisy, tak i předpisy speciálními, znaleckými. Například je tak tomu u povinnosti podat posudek 

ve stanovené lhůtě. Jejím nesplněním tedy znalec nebo tlumočník porušuje ustanovení jak zákona 

o znalcích a tlumočnících, tak i závazné pokyny soudu nebo jiného státního orgánu v řízení. Jako 

důsledek tohoto dvojího porušení povinnosti může být jeho odpovědnost procesní nebo 

přestupková v řízení dle § 25c ZnalZ.  

Povinnost znalce vypracovat posudek pro řízení 

Znalec je především dle § 12 odst. 2 ZnalZ povinen podat posudek, jestliže byl ustanoven znalcem 

v řízení před orgánem veřejné moci. S ohledem na účel znalecké činnosti je zákonem stanoveno 

vypracování znaleckých posudků pro řízení jako prioritní. Znalecký úkol je znalci v případech 

civilního soudního řízení ukládán přímo rozhodnutím (usnesením) soudu. Odmítnout vypracování 

posudku může znalec dle téhož ustanovení zákona jen v případech, kdy jsou dány důvody jeho 
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podjatosti (§ 11 ZnalZ), nebo z důvodů, ze kterých je možno odepřít i svědeckou výpověď22. 

Odmítnutí vypracovat posudek „bez vážných důvodů“ zakládá povinnost orgánu, jenž jej ustanovil, 

toto porušení povinností znalce oznámit orgánu dohledu (příslušnému předsedovi krajského 

soudu), jenž by se znalcem měl zahájit disciplinární řízení dle § 25c a násl. ZnalZ. 

Jako vážný důvod pro odmítnutí vypracování znaleckého posudku pro orgán veřejné moci se běžně 

akceptují doložené pracovní cesty, stáže, nemoci nebo předplacené dovolené. Kratší nepřítomnost 

nebo zaneprázdněnost znalce se v praxi řeší spíše žádostí o prodloužení lhůty k vypracování 

posudku. 

Priorita posudků pro řízení založená v § 12 odst. 1 ZnalZ je významnou povinností znalce též 

proto, že ekonomická motivace znalce vypracovat posudek pro soud je malá. Sazba odměny za 

znalecký úkon je totiž od změny ZnalV provedenou vyhláškou ministra spravedlnosti č. 432/2002 

Sb. neměnná. Její výše v rozmezí 150-350 Kč za hodinu kvalifikované znalecké práce je 

nepřiměřeně nízká, na rozdíl od odměny, kterou znalec může požadovat za posudky pro jiné osoby 

dle § 12 odst. 2 ZnalZ, a která není nijak regulována. Nezřídka se odlišuje v řádu násobků odměny 

znalce počítané dle vyhlášky. 

Povinnost nestrannosti znalce  

Nestrannost znalce je vedle odbornosti nejpříznačnějším rysem znalecké činnosti. Zajišťuje 

potřebu objektivního odborného stanoviska ke skutkové otázce v řízení.  

Nestrannost znalce je v § 11 ZnalZ pojata široce, jako nestrannost ve vztahu k účastníkům a jejich 

zástupcům, a současně i jako nestrannost ve vztahu k zadavateli posudku (včetně orgánu veřejné 

moci). 

Jako ochrana nestrannosti znalce je v zákoně o znalcích a tlumočnících stanoven zákaz znalce 

vypracovat znalecký posudek z důvodu podjatosti. 

Obecná formulace dle § 11 ZnalZ stanoví, že: „znalec nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon), 

jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům 

pochybnost o jeho nepodjatosti“.  

Pro účely civilního řízení nalezneme speciální úpravu námitky podjatosti znalce též v § 17 OSŘ, 

která jednak ukládá soudu poučovací povinnost o právu účastníků namítat podjatost znalce 

ustanoveného v řízení a dále stanoví pro posouzení otázky podjatosti znalce obdobná kritéria, jako 

                                                 
22 § 126 odst. 1 OSŘ 
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pro posouzení podjatosti soudců a přísedících. O námitce podjatosti rozhoduje předseda senátu 

a vůči jeho rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. 

Znalec je tedy z vypracování posudku v řízení vyloučen dle § 14 odst. 1 OSŘ v případech, „jestliže 

se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti“23. 

Povinnost vypracovat posudek osobně  

Osobní vypracování posudku je obvyklým požadavkem na činnost znalce24, a to především proto, 

že znalcem je zpravidla v obou právních systémech fyzická osoba s odbornými znalostmi, které 

prostřednictvím znaleckého posudku a při vědomí své zákonné odpovědnosti, sděluje soudu. 

Slib (dříve přísaha, která zůstává upravena např. v Rakousku) znalce logicky zahrnuje výsledky 

činnosti osoby vázané tímto slibem. Odpovědnost znalce je proto nepřenosná. Proto i v případech, 

kdy znalci s vypracováním posudku asistují další osoby, stanoví zákon, že znalec odpovídá i za 

správnost výsledku činnosti těchto osob. Podle § 10 odst. 2 ZnalZ je takto přípustná spolupráce 

znalce a konzultanta, za kterého lze dle judikatury Nejvyššího soudu25 považovat osobu s přibližně 

stejnými odbornými znalostmi, jako je sám znalec, s tím rozdílem, že nemusí být zapsaná 

v seznamu soudních znalců.  

Využití konzultantů pro činnost znalce má své zákonné omezení. Konzultant může být požádán 

o součinnost v takovém rozsahu, aby zajistil odborné stanovisko pouze v dílčí otázce z odbornosti 

jiné, než kterou má sám znalec. Výsledek činnosti konzultanta tak slouží jen jako podklad pro závěr 

znalce, za který je znalec v celém rozsahu odpovědný.  

Znalecký úkol bývá zpravidla zadán soudem ve formě konkrétních otázek. Stanovisko konzultanta 

nesmí tudíž zpracovávat řešení samostatné otázky, ale jen dílčího problému, který následně znalec 

zahrne do své odpovědi na celou otázku. Pokud by otázku znalec sám nemohl z hlediska své 

                                                 
23 K bližším okolnostem pojatosti znalce lze odkázat na: DÖRFL, L., Zákon o znalcích a tlumočnících: Komentář. Op.cit. 
76-81, dále: HANÁK, J., Nestranný a nepodjatý znalec. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických 
a ekonomických oborech, 2013, č. 2, s. 100- 103. ISNN 1211-443X. Z cit. judikatury  srov. např. rozsudek Nejvyššího 
soudu sp. zn. 25 Cdo1593/2001 ze dne 29. 1. 2003, ECLI:CZ:NS:2003:25.CDO.1593.2001.1, nebo rozsudek 
Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2616/2013 ze dne 17. 07. 2014 publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí 
a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. Rc  109/2014, rozhodnutí Nejvyššího soudu v kárném řízení ze dne 9. 12. 1999, 
sp. zn. Skno 4/99, ECLI:CZ:NS:1999:SKNO.4.99.1 
24 Výkon znalecké činnosti jako výsledek osobní činnosti znalce je předpokládán např. i v dokumentu CEPEJ: 
Recommendations of the CEPEJ dated of the 8.10.2014 for the participation of technical experts in the judicial 
proceedings for the member states of the Council of Europe. CEPEJ-GT-QUAL(2014)10 Rev1, Strasbourg, 
8. October 2014.   
25 K možnosti a rozsahu činnosti konzultanta srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 
3 To 70/98 ze dne 26. 02 .1998, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 20/2000 
nebo Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR č. 1/1981 (Ze zprávy o úrovni znaleckého dokazování u soudů a státních 
notářství, Cpj 161/79 občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky, schválené usnesením 
pléna Nejvyššího soudu ČSR z 23. 12. 1980, Pls 3/80) 
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odbornosti zodpovědět, nemůže ponechat odpověď na konzultantovi, ale musela by být taková 

otázka soudem zadána dalšímu znalci z příslušného oboru. Bývá proto obvyklé, že při zpracování 

posudku z více oborů znalecké činnosti se otázky soudu zadávají ke zpracování více znalcům, kteří 

posudek vypracují společně. 

Není pochopitelně vyloučeno, aby znalci vypomáhaly s konkrétními praktickými úkony či 

pomocnými pracemi další osoby, např. při provádění měření. I u takových úkonů by však znalec 

měl být přítomen. 

Povinnost mlčenlivosti 

Znalec, jako osoba zúčastněná v řízení, je obdobně jako soudci26 a další zaměstnanci soudu27, vázán 

dle § 10a ZnalZ povinností mlčenlivosti, která se vztahuje na všechny skutečnosti, které se 

v souvislosti se svou činností dozvěděl.  

Povinnost mlčenlivosti (vztahuje se proto i na osoby se znalcem spolupracující) souvisí 

s oprávněním znalce v přístupu do soudního spisu a dalších podkladů potřebných pro jeho činnost. 

Plněním této povinnosti nemůže dojít k situacím, kdy by vyzrazením znalcem významných 

skutečností ze spisu, nebo jiných podkladů, byl zmařen účel soudního řízení, nebo ztíženo 

provádění dokazování. 

Tato povinnost dává záruku i stranám sporu, či zadavateli posudku v případech činnosti znalce dle 

§ 12 odst. 2 ZnalZ, že znalec nezneužije informací získaných z podkladů, které je oprávněn od 

stran, jako podklady svého posudku, požadovat. Koresponduje tak povinnosti stran řízení znalci 

poskytovat potřebnou součinnost. 

Mlčenlivost znalce působí mimo řízení, ve kterém je znalec ustanoven. Proto v rámci téhož řízení 

může např. odvolací soud provést výslech znalce, nebo jej požádat o doplnění znaleckého posudku. 

Mimo řízení, v němž byl znalec ustanoven, nelze bez zproštění mlčenlivosti znalec vyslechnout 

(např. jako svědka), nebo od něj požadovat vydání znaleckého posudku.  

Je třeba ovšem zdůraznit, že i v rámci soudního řízení, v němž byl znalec ustanoven, platí, že 

znalecký posudek je důkaz svého druhu. Znalec proto nemůže být současně vyslechnut ke 

skutečnostem, které zjistil, jako svědek, ani v rámci tohoto soudního řízení (srov. kap. 4.1.2). 

Znalec může informace, které se ze své činnosti dozvěděl, sdělit dál, jen na základě zproštění 

mlčenlivosti. 

                                                 
26 Srov. § 81 SoudS 
27 Srov. § 5 JŘ 
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Toto zproštění uděluje na žádost osoby, která má na sdělení informace zájem (např. orgány činné 

v trestním řízení, strana sporu apod.), orgán, který znalce ustanovil. V případě soudu je to jeho 

předseda, v případě zadavatele, kterým je právnická nebo fyzická osoba, je to tato osoba. 

Povinnost vypracovat posudek řádně, ve stanoveném oboru a ve stanovené lhůtě 

Pokud se jedná o konkrétní povinnost, která je stanovena v § 8 ZnalZ, jedná se o velmi obecně 

pojmenovanou povinnost řádného výkonu činnosti, činnosti v příslušném oboru a ve stanovené 

lhůtě. 

Řádný výkon znalecké činnosti je obecný termín, který není zákonem dále vysvětlen, ale z dalších 

ustanovení zákona, judikatury vyšších soudů a zejména prováděcí vyhlášky lze tuto povinnost blíže 

charakterizovat. 

V prvé řadě znamená povinnost řádné činnosti podání znaleckého posudku prostého vad 

formálního i obsahového charakteru. O náležitostech znaleckého posudku, jakož i o jeho vadách, 

je pojednáno blíže v kap. 4.2. 

Lhůtu stanoví vedle znaleckého úkolu v rozhodnutí o ustanovení znalce orgán veřejné moci, který 

jej ustanovil. Délka této lhůty tedy závisí na úvaze zadavatele posudku, jedná-li se o posudek zadaný 

orgánem veřejné moci. Přesto by stanovení délky lhůty mělo mít určitá pravidla. 

Podle § 12 ZnalV  při vyžádání znaleckého úkonu uloží orgán veřejné moci lhůtu, ve které má být 

úkon proveden. Před stanovením lhůty je podle okolností nutno se znalcem projednat, zda může 

v zamýšlené lhůtě úkon provést. V naléhavých případech může být požadováno spěšné 

vypracování posudku, v tomto případě se žádost o spěšné provedení úkonu uvede v posudku 

a stanoví se lhůta. 

Zvolená lhůta by tedy měla záviset buď na konzultaci se znalcem, nebo by měla vyplývat z okolností 

posudku. Je zřejmé, že roli bude hrát zejména složitost opatřování podkladů pro vypracování 

posudku. Pokud ke znaleckému úkonu je třeba svolat místní šetření nebo vyšetřit nějakou osobu, 

bude čas potřebný k vypracování posudku delší než obvyklá lhůta 30 dnů. Pokud k vypracování 

posudku bude třeba časově náročných úkonu, jako je geodetické zaměření pozemku, bude lhůta 

ještě delší. Svou roli může sehrát i vytíženost znalce nebo ústavu. Zvláště u posudků podávaných 

vědeckými institucemi – ústavy dle 2. oddílu seznamu, jsou lhůty i několikanásobně delší než u lhůt 

pro znalce nebo soukromoprávní ústavy. 

Nedodržení lhůty k vypracování posudku nebo překladu může být důvodem opatření v řízení, jako 

je krácení znalecké odměny a v krajním případě i uložení pořádkové pokuty. Orgány, které znalce 
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nebo tlumočníka ustanovily, mohou nedodržení lhůty signalizovat soudu, který vede seznam znalců 

k zahájení přestupkového řízení.  

Povinnost zpracovat znalecký posudek v oboru a odvětví, pro které byl jmenován, odpovídá 

požadavku využití odbornosti znalce. Obory a odvětví, pro které byl znalec zapsán do seznamu, je 

znalec povinen respektovat a nesmí vypracovat posudek z oboru, či odvětví jiného, a to ani za 

situace, kdyby byl pro takové odborné posouzení plně kvalifikován. Překročení hranice oboru 

a odvětví zavedeného u konkrétního znalce v seznamu soudních znalců při vypracování posudku 

se považuje jednak za přestupek (srov. § 25a odst. 1 písm. a) ZnalZ), ale rovněž způsobuje vadu 

posudku, kterou nelze odstranit (srov. kap. 4.4.3). 

V praxi se v tomto smyslu naráží nejen na problémy spojené s tím, že znalec se v posudku vyjadřuje 

k otázkám, které nespadají do jeho oboru (např. k otázkám právním), ale též na problém spočívající 

v neznalosti soudu o hranicích některých vědeckých nebo technických oborů. V takovém případě 

je na znalci, aby soudu oznámil zadání otázky, která do jeho oboru a odvětví nespadá a požádal 

soud o zproštění z povinnosti podat znalecký posudek.  

Dlužno dodat, že seznam oborů a odvětví obsažený ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti 

č. 123/2015, který nahradil seznam oborů a odvětví dle přílohy ZnalV, se sice snaží vycházet při 

třídění oborů a odvětví tak, jak jsou akreditovány ve vzdělávacích plánech vysokých škol, ale 

neodráží zcela rozlišování oborů vědy či výzkumu tak, jak se používá v praxi a jejich správná volba 

k zodpovězení odborných otázek může často činit potíže. 

Další povinnosti znalce 

Mezi další povinnosti znalce dle ZnalZ můžeme řadit povinnost vést znalecký a tlumočnický deník 

(§ 15 ZnalZ) a povinnosti organizační, jako je hlášení změn údajů, které se zapisují do seznamu 

znalců (kontaktní údaje významné pro doručení ustanovení znalce). 

Právo znalců na odměnu a na náhradu nákladů 

Jednou ze základních charakteristik znalecké činnosti je právo na odměnu a náhradu nákladů 

znalce28.  

Pro posudky v řízení (§ 12 odst. 1 ZnalZ) je výše odměny a způsob jejího určení stanoven právním 

předpisem (ZnalV), zatímco v případě odměny za posudky pro jiné subjekty (§ 12 odst. 2 ZnalZ) 

je třeba při stanovení odměny znalce vycházet ze zásady smluvní volnosti stran. 

                                                 
28 Tato obecná zásada je zmíněna např. ve zprávě CEPEJ: Recommendations of the CEPEJ dated of the 8.10.2014 for 
the participation of technical experts in the judicial proceedings for the member states of the Council of Europe, op. 
cit. 
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Výše sazby činí za jednu hodinu práce dle § 16 ZnalV 100 až 350 Kč, pro některé znalecké úkony 

jsou stanoveny podle § 23 vyhlášky (vztahuje se k trestnímu řízení) zvláštní paušální sazby odměny 

a náhrady nákladů. 

Znalci se přiznává krom odměny za znalecký posudek též hodinová odměna za účast u soudu 

a přípravu na jednání. 

Vyhláška též stanoví podmínky pro zvýšení nebo snížení odměny znalce. Takto lze zvýšení odměny 

přiznat dle § 20 ZnalV znalci tehdy, pokud je znalecký posudek vzhledem k okolnostem případu 

mimořádně obtížný, a to až o 20%. Posudek, kterým je přezkoumáván posudek jiného znalce, může 

být odměna zvýšena až o 10%. Je-li nutné spěšné provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo 

úkon provést v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci, může být odměna 

zvýšena až o 50%. 

Snížení odměny může provést soud dle své úvahy v případech, kdy se jedná o často se opakující 

jednoduché posudky spočívající v odborném zjišťování v podstatě stejných skutečností, nebo 

v případě porušení povinností znalce podat posudek řádně a včas dle § 17 odst. 3 ZnalZ.   

Postup orgánu veřejné moci při stanovení odměny a náhrady nákladů znalce, jejíž výše má vyplývat 

z množství účelně vynaložené práce (§ 17 odst. 3 ZnalZ), vyplývá z ustanovení § 25  ZnalV. Podle 

§ 25 odst. 2 této vyhlášky by měl soud u každého úkonu znalce zvlášť posoudit např. povahu 

a rozsah úkolu, stupeň odborné kvalifikace, či přiměřenost doby trvání úkonu. 

O odměně a náhradě nákladů se rozhoduje v rámci řízení, v němž byl znalecký nebo tlumočnický 

úkon proveden. Znalec a tlumočník je povinen podle ustanovení § 19 ZnalZ svou odměnu 

a náhradu nákladů vyúčtovat současně s podáním posudku a rozhoduje o ní orgán, který znalce 

ustanovil. V civilním řízení podle § 139 odst. 2, 4 OSŘ soud rozhoduje usnesením, proti kterému 

mohou znalec i účastníci řízení podat odvolání.  

Podle poznatků současné praxe se rozhodování soudů zpravidla řídí hledisky stanovenými § 25 

ZnalV. Podle odstavce 5. tohoto předpisu by se soud nebo jiný orgán veřejné moci měl zabývat ve 

svém rozhodnutí o odměně a náhradě nákladů znalce a tlumočníka označením příslušného 

ustanovení vyhlášky, uvést důvody, podle kterých bylo rozhodnuto o jednotlivých položkách, 

z nichž se skládá odměna a náhrada nákladů, popř. náhrada mzdy. Výklad proto nakonec směřoval 

k praxi, ve které se odlišuje v jednotlivém posudku náročnost a odbornost jednotlivých úkonů 

znalce (odlišně se zpravidla posuzuje odborné vyšetření, nebo sestavování posudku)29. Vzhledem 

k nynějšímu pojetí znalecké činnosti, u které se připouští její výdělečný charakter, dochází v soudní 

                                                 
29 Srov. např.: rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. 10 Co 354/2004 ze dne 4.5.2004 
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praxi ke sjednocování posuzování všech úkonů znalce na jednom znaleckém úkolu ve stejné 

sazbě30. 

Častým problémem bývá opožděné rozhodování soudů nebo jiných orgánů veřejné moci 

o nárocích znalců a tlumočníků na odměnu a náhradu nákladů. I v současné době stanoví Směrnice 

v ustanovení čl. 12 odst.1 povinnost předsedů soudů pravidelně sledovat, aby o odměnách 

a náhradách nákladů znalců a tlumočníků bylo rozhodováno po provedení znaleckého nebo 

tlumočnického úkonu a po jeho vyúčtování, tedy nezávisle na rozhodnutí ve věci samé. Jinak může 

být dovozena odpovědnost soudce za způsobený průtah při rozhodován o znalečném. 

Druhým způsobem stanovení odměny znalce a tlumočníka je dle § 17 odst. 4 ZnalZ její stanovení 

smlouvou v rámci vypracování posudku pro jiné osoby než pro orgány veřejné moci. V takovém 

případě je třeba na sjednanou odměnu pohlížet jako na cenu díla a objednatel je povinen zaplatit 

po předání díla stanovenou cenu a v dohodnuté lhůtě.  

Právo na náhradu nákladů znalce spojených s vypracováním posudku vyplývá z § 18 odst. 1 ZnalZ. 

V případě úkonů znalce pro účely řízení dle § 12 odst. 1 ZnalZ se posuzují zvlášť dle § 28 odst. 1 

písm. a) ZnalV cestovní výdaje a hotové výdaje a dle § 28 odst. 1 písm. b) ZnalV též náhrada ušlého 

výdělku. 

Mezi hotové výdaje patří: věcné náklady, náklady spojené s přibráním konzultanta nebo 

pomocných pracovníků a náklady na přístroje a zařízení použitá znalcem. Náhrada ušlého výdělku 

zahrnuje čas stráveným cestou k soudu včetně čekací doby a podáním posudku před soudem. 

Znalec má právo na poskytnutí zálohy na úhradu nákladů dle § 28 odst. 2 ZnalV. 

Znalec má právo na náhradu nákladů i při vypracování posudku pro jiné subjekty dle § 12 odst. 2 

ZnalZ. Její úhradu je však ve smlouvě třeba zvlášť ujednat, jinak se náklady považují dle § 18 odst. 

4 ZnalZ za součást odměny znalce.  

Právo znalců na součinnost soudu a stran 

Kvalita znaleckého posudku (a nezřídka jeho řádné zpracování vůbec) do značné míry závisí na 

tom, nakolik znalec shromáždí potřebné podklady pro jeho vypracování (více v kap. 4.3.3). Znalec 

proto má právo se obracet na procesní strany s žádostí o předložení listin nebo jiných podkladů 

významných pro vypracování posudku, nebo sám strany předvolat ke znaleckému zkoumání (např. 

k lékařskému vyšetření), svolat šetření na místě samém (např. při ocenění nemovité věci). Znalec 

je oprávněn požadovat nahlédnutí do soudního spisu, nebo požadovat od soudu jinou součinnost. 

                                                 
30 Více v: DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: Komentář. Op. cit:  s. 116 a násl. 
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V zákoně o znalcích a tlumočnících zatím chybí obecné zakotvení práva znalce na součinnost při 

vypracování znaleckého posudku31. Praxe však připouští možnost, aby soud na žádost znalce 

provedl výslech svědka nebo účastníka, nebo provést jiný úkon, který znalec sám provést nemůže, 

neboť se jím provádí samostatný důkaz, jako je například ohledání věci, pokus, ohledání na místě 

samém apod., který znalec sám provést nemůže (více též v kap. 4.3.3). 

Znalec také má právo se obrátit na soud dle § 127 odst. 4 OSŘ se žádostí o vynucení součinnosti 

účastníka řízení, nebo jiné osoby, pokud na žádost znalce není jeho požadavku vyhověno. 

Další práva znalce 

Mezi další práva znalců v soudním řízení nepochybně patří procesní práva odpovídající jeho 

postavení zúčastněné osoby, tedy právo být poučen o svých procesních právech a povinnostech 

nebo právo na podání opravného prostředku do usnesení o odměně znalce a náhradě jeho nákladů.  

Znalec je dále oprávněn pro dílčí otázky využít konzultace s jiným odborníkem (§ 10 odst. 2 ZnalZ), 

jestliže to povaha věci vyžaduje (k mezím oprávnění konzultace v povinnosti znalce vypracovat 

posudek osobně výše v textu). 

Zákon o znalcích a tlumočnících upravuje též právo znalce na použití přístrojů, jiných zařízení 

nebo materiálů (§14 odst. 1 ZnalZ). Toto právo se jeví jako pozůstatek původní právní úpravy32. 

Na druhou stranu toto oprávnění může znalec využít, pokud působí u organizační složky státu 

nebo jiného státního zařízení33. Toto oprávnění může znalec vůči svému zaměstnavateli uplatňovat 

dle § 9 odst. 2 ZnalV prostřednictvím procesního soudu. 

Další okruh procesních práv znalce vyplývá ze správního řádu v případech, kdy je vedeno řízení 

o jmenování znalcem, pozastavení jeho činnosti, přestupkové řízení nebo řízení o zániku práva 

znaleckou činnost vykonávat (o tom více v kap. 2.5). 

 

2.3.4 Právní odpovědnost znalce I. (veřejnoprávní) 

Správněprávní – přestupková odpovědnost  

Právní úprava odpovědnosti za porušení povinností spojených s výkonem znalecké činnosti ZnalZ 

ve znění do 30. 9. 2010 umožňovala již před novelou provedenou zákonem č. 444/2010 Sb. dle 

§ 20 písm. c) postih znalce orgánem dohledu (krajskými soudy nebo ministrem spravedlnosti), 

                                                 
31 Např. slovenská právní úprava obsahuje v  § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 382/2004 Zb. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obecné právo znalce na součinnost 
32 DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit, s. 97 
33 ŠEVČÍK, P., ULLRICH, L.: Znalecké právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s.112. ISBN 978-80-7400-539-8 
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nabízela však pouze možnost uložení výstrahy, nebo přistoupení k vyškrtnutí znalce, příp. 

znaleckého ústavu (dle odkazu v § 22 odst. 3 ZnalZ) ze seznamu. Disciplinární řízení bylo založeno 

jen na zásadách správního řádu a jeho přiměřené aplikaci34. Soudní praxe připouštěla podání žaloby 

ve správním soudnictví do nevyhovujícího rozhodnutí ministra spravedlnosti. Judikatura 

Nejvyššího správního soudu však dovodila povinnost orgánu dohledu aplikovat na procesní 

postupy těchto řízení správní řád35. 

Výše zmíněná novela provedená zákonem č. 444/2010 Sb. proto založila odpovědnost znalce za 

porušení povinností plynoucích ze ZnalZ, jako odpovědnost za přestupek a vymezila skutkové 

podstaty přestupku v novém ustanovení § 25a, resp. 25b ZnalZ. 

Skutkové podstaty přestupku odpovídají hypotézám jednotlivých zákonných povinností znalce, 

tedy např. výkon znalecké činnosti v rozporu s § 8 ZnalZ (podat posudek řádně), v rozporu s § 10 

(osobní výkon činnosti), poruší povinnost mlčenlivosti dle § 10a ZnalZ, podá posudek ve věci, 

v níž byl vyloučen dle § 11 ZnalZ apod.  

Vzhledem k jednotnému pojetí znalecké činnosti pro řízení před orgány veřejné moci i pro činnost 

na základě dohody s jiným subjektem (§12 ZnalZ) se vztahuje správněprávní odpovědnost znalce 

na všechny jeho úkony zapisované do znaleckého deníku. 

Vzhledem ke koncepci správněprávní odpovědnosti znalce ve formě přestupku, vztahuje se na 

řízení o přestupku již zcela nepochybně procesní úprava zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich. Tento přístup využití obecné úpravy správního řádu (později zákona 

o odpovědnosti za přestupky) na jednu stranu legislativně zjednodušil koncept novely provedené 

zákonem č. 444/2010 Sb., neboť takto nepřímo doplnil chybějící procesní pravidla, na druhou 

stranu zavedl relativně složité a formální postupy do řízení ve věcech znalců, kde aplikace správního 

řádu a v případě přestupkového řízení dalšího procesního předpisu, znesnadňuje předsedům 

krajských soudů vedení znalců k jejich disciplinární odpovědnosti. Krajské soudy (i ministerstvo 

v případě znaleckých ústavů) tak vyřizují dle správního řádu množství podnětů na znalce nejen za 

úkony v rámci řízení, ale i za úkony vyplývající z jejich fakticky podnikatelské činnosti.   

Trestněprávní odpovědnost 

Trestněprávní odpovědnost znalce a znaleckého ústavu je upravena v § 346 TrZ., jenž zakládá 

skutkovou podstatu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku pro znalce, kteří: „podají 

nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek“ (odst. 1.), nebo v řízení před soudy, orgány 

                                                 
34 DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit, s. 135-137 
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 4. února 2004 čj.: 6 A 57/2002. online www.nssoud.cz 
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činnými v trestním řízení, nebo vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR „uvede 

nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise, nebo takovou 

okolnost zamlčí“ (odst. 2.) s trestní sazbou od 6 měsíců (dle kvalifikace odst. 1.) až do 10 let dle 

kvalifikace ve 3. odstavci, způsobí-li činem značnou škodu, nebo jinou vážnou újmu. 

Uvedená trestní odpovědnost se vztahuje na znalce (subjekt trestného činu) a chráněným zájmem 

(objektem trestného činu) v uvedeném případě je řádný výkon znalecké činnosti (srov. § 1 ZnalZ). 

Subjektivní stránkou je v daném případě úmyslné zavinění, přičemž postačuje úmysl eventuální - 

nepřímý36.  

V soudní praxi není projednávání trestné činnosti znalců častým jevem právě pro obtížné 

dokazování subjektivní stránky trestného činu, takové případy však existují. Již po sdělení obvinění 

znalci pro podezření z této trestné činnosti bývá obvyklé dočasné zproštění znalce v řízení před 

orgánem dohledu dle § 20 odst. 1 písm. a) ZnalZ. V případě pravomocného odsouzení znalce je 

povinností orgánu dohledu znalce vyškrtnout ze seznamu znalců (ústavů) dle § 20a písm. d) ZnalZ. 

Vedle odpovědnosti znalců vystupujících před soudem svým jménem, nebo za znalecký ústav, je 

upravena i samostatná trestní odpovědnost znaleckého ústavu. Ta by přicházela v úvahu v případě 

splnění podmínek stanovených v § 8 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim. Za nejčastější případy lze považovat situace, kdy statutární orgán 

znaleckého ústavu naplní skutkovou podstatu trestného činu vymezeného konkrétně v § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb.  

Zajímavým soudním rozhodnutím je rozsudek Nejvyššího soudu ve věci 3Tdo 1483/2009 z 23. 6. 

2009, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru o trestní odpovědnosti znalce i za trestný čin braní 

úplatku (podle zák. č. 140/1961 Sb. účinného do 31. 12 .2009). 

V odůvodnění tohoto rozhodnutí dospěl k závěru, že  „činnost znalce zapsaného v seznamu znalců 

(popřípadě přibraného ad hoc) spočívající v podání znaleckého posudku může být obstaráváním věcí obecného zájmu 

ve smyslu § 160 odst. 1 tr. zák., neboť objektivní a nestranné vypracování znaleckých posudků, a tedy řádný výkon 

znalecké činnosti, je v zájmu celé společnosti, zejména je-li podkladem pro rozhodování nebo  jiný postup státního 

orgánu“.  

Znaleckou činnost zde charakterizoval tedy jako činnost ve veřejném zájmu, dovodil v ní rysy 

činnosti výkonu veřejné funkce a stanovil, že: „takový znalec v souvislosti s vypracováním 

znaleckého posudku (např. pro potřeby státního orgánu za účelem kontroly hospodaření 

                                                 
36 ŠEVČÍK, P., ULLICH, L. Znalecké právo. op. cit., s. 183 a násl. 



 
 

45 
 

s veřejnými finančními prostředky) požaduje úplatek za to, že v posudku uvede hrubě zkreslené 

údaje, může se dopustit trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 TrZ.“ 

Procesní odpovědnost znalce dle občanského soudního řádu 

Vedle disciplinární odpovědnosti znalce za porušení jeho povinností dle ZnalZ je též znalec 

odpovědný v civilním řízení za porušení svých procesních povinností. 

Znalec, jenž je v civilním řízení v procesním postavení zúčastněné osoby37, nabývá svou účastí 

v řízení některých procesních práv a povinností. 

Znalec má zejména povinnost dostavit se na soudní předvolání k jednání nařízenému soudem 

(§ 115 odst. 1 OSŘ), vypracovat posudek, dostavit se k výslechu (§ 127 odst. 1 OSŘ) nebo k podání 

vysvětlení (odst. 2) a plnit jiné povinnosti uložené soudem. 

Nesplnění procesních povinností může vést k uložení pořádkové pokuty (§ 53 odst. 1 OSŘ), 

předvedení znalce (§ 52 odst. 1 OSŘ) a v případě vzniku nákladů stran za nepřítomnost znalce 

u výslechu při jednání může znalci soud uložit povinnost k zaplacení vzniklých nákladů řízení 

(separace nákladů) dle § 147 OSŘ. 

Zákon o znalcích a tlumočnících upravuje v § 17 odst. 3 specifický postih za znalecký posudek, 

který není v řízení před soudem vypracován řádně či včas – snížení odměny znalce.  

Zákon nestanoví přesný rozsah možného krácení odměny znalce, ale používá pouze obecnou 

formulaci: „odměna se může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě“ 

a ponechává na praxi, aby soudy posoudily přiměřenost postihu za délku zpoždění podání posudku, 

nebo míru jeho vad. 

Tento postih se v praxi užívá relativně často, neboť soudy rozhodují o odměně znalce (srov. právo 

na odměnu a náhradu nákladů v kap. 2.3.3) a ke krácení odměny lze přistoupit bezprostředně při 

vydání rozhodnutí o znalečném. Postih se tak ve výroku soudního rozhodnutí projeví jen ve snížení 

výsledné částky odpovídající odměně znalce a míru postihu soud uvede stručně v odůvodnění38. 

To je jednodušší postup, než provádět hlášení krajskému soudu o porušení povinnosti znalce 

a podstatně efektivnější, než zahajovat správní řízení ve věci disciplinární odpovědnosti znalce. 

 

                                                 
37 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. 
Praha: Lees, 2015, 87 s. ISBN 978-80-7502-076-5 
38 Srov. např. usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 15 Cm 58/2010-420 ze dne 3. 6. 2013, kterým došlo ke krácení 
znalečného znaleckému ústavu. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 
7 Cmo 338/2013-447 ze dne 28. 11. 2013 a prošlo ústavním testem (usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 3. 6. 2014, 
sp.zn. IV. ÚS 565/14. 
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2.3.5 Právní odpovědnost znalce II. (soukromoprávní) 

Odpovědnost za škodu 

Občanskoprávní odpovědnost, která dopadá na oba typy znalecké činnosti (tedy dle § 12 odst. 1 

pro orgány veřejné moci i dle § 12 odst. 2 pro ostatní subjekty), je odpovědnost za škodu. Její 

koncepce ve vztahu ke znalcům doznala zásadní změny účinností zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, dále OZ, který přinesl návrat speciální skutkové podstaty odpovědnosti za 

škodu za odbornou radu či pomoc. 

Odpovědnost znalce tak od 1. 1. 2014 není posuzována jako obecná odpovědnost za škodu 

způsobenou porušením právních povinností (stanovených ZnalZ)39, ale odborná činnost má nově 

zakotvenou speciální odpovědnost, která dle § 2950 věty první OZ zní: 

„Hlásí-li se někdo jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako 

odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu 

v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.“ 

Znalec jako osoba, u níž zákon předpokládá odbornou znalost (srov. § 4 ZnalZ) podle uvedeného 

zákonného ustanovení odpovídá za škodu objektivně, ke které může dojít v důsledku nesprávné 

nebo neúplné informace.  

Dosavadní soudní praxe do 31. 12. 2013 (účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 

dále Obč. z.) dovozovala odpovědnost znalce v případech vzniku majetkové újmy, pokud byl dán 

vztah příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti na straně znalce a škodou, která 

vznikla. 

Tedy např. v případech, kdy ke škodě došlo v důsledku nesprávného postupu znalce přisouzením 

nižšího plnění v soudním řízení40 nebo i jako odpovědnost vůči třetí osobě v důsledku vadného 

postupu znalce41. 

Speciální úprava odpovědnosti za odbornou radu a pomoc je nepochybně přísnější, neboť na rozdíl 

od svého historického zdroje - § 1299 a 1300 ABGB42, nepřipouští žádné liberační důvody.  

                                                 
39 Dle ustanovení § 415 a 420 Obč.z. o obecné odpovědnosti za škodu 
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. července 2008 č.j.  Cdo 883/2006. 
ECLI:CZ:NS:2008:25.CDO.883.2006.1.Odkaz použit z: ŠEVČÍK, P., ULLICH, L. Znalecké právo. op. cit., s. 163 
41 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2008, sp. zn. 25 Cdo 1417/2006 
ECLI:CZ:NS:2008:25.CDO.1417.2006.1. Odkaz použit z: ŠEVČÍK, P., ULLICH, L. Znalecké právo. op. cit., s. 162 
42 Kdo se veřejně hlásí k úřadu, umění, živnosti neb řemeslu….převezme provedení něčeho co vyžaduje zvláštních 
odborných znalostí….jest za nedostatek jich zodpověden (§ 1299 ABGB). Znalec je i tehdy zodpověden, jestliže dal 
někomu za odměnu v záležitosti svého umění neb vědy nedopatřením škodlivou radu (§ 1300 ABGB). 
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Nynější zákonná konstrukce občanskoprávní odpovědnosti znalce tedy vychází z domněnky 

úmyslného porušení povinností znalce a lze očekávat, že její subjektivní stránka (zavinění) bude 

u znaleckých úkonů, jež jsou principiálně za odměnu, bude vždy naplněna43. 

Smluvní odpovědnost  

Vypracování znaleckého posudku pro stranu řízení nebo pro fyzické či právnické osoby dle § 14 

odst. 2 ZnalZ je založeno smlouvou a jako smluvní typ odpovídající tomuto právnímu jednání je 

smlouva o dílo upravená v § 2586 a násl. OZ. 

Lze tedy stručně říci, že znalecký posudek jako dílo má vadu, když: „neodpovídá smlouvě, tedy účelu, 

vlastnostem a charakteristikám sjednaným ve smlouvě“ (§ 2616 OZ). Protože náležitosti znaleckého 

posudku jsou stanoveny zákonem, jenž dopadá i na posudky vypracované mimo řízení, bude 

znalecký posudek vypracovaný v rozporu s povinnostmi znalce dle ZnalZ vždy vadný i ve smyslu 

tohoto zákonného ustanovení. 

Odpovědnost vůči znalci uplatňuje potom zadavatel posudku jako objednatel díla v souladu 

s reklamačním postupem stanoveným v § 2106 a násl. OZ44 podle toho, zda se jedná o porušení 

podstatné či nepodstatné. 

Zhotoviteli (zde znalci) vzniká dle charakteru porušení povinnosti a volbě objednatele povinnost 

odstranit vadu, poskytnout přiměřenou slevu a v případě podstatného porušení smlouvy dokonce 

přichází v úvahu odstoupení od smlouvy objednatelem. 

Smluvní odpovědnost nevylučuje postih znalce v přestupkovém řízení zahájeném na základě 

podnětu objednatele orgánem dohledu. 

 

2.4 Znalecké ústavy, jejich postavení a předpoklady pro výkon činnosti 

Právní úprava znalecké činnosti v České republice umožňuje výkon znalecké činnosti nejen 

znalcům, jako fyzickým osobám, ale též právnickým osobám. Způsob této úpravy je do značné 

míry unikátním řešením, které zavedlo stálé seznamy znaleckých právnických osob, které musí 

splňovat zákonné předpoklady pro zápis.  

                                                 
43 LOVĚTÍNSKÝ, V., Náhrada škody způsobené informací nebo radou odborníka, [online]  epravo, 12. 12. 2014, cit. 30. 9. 
2018, přístupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-zpusobene-informaci-nebo-radou-
odbornika-96346.html 
44 Více např. v: HULMÁK, M. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C.H. 
Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8., 2072 s. 
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Původní právní úprava ZnalZ účinná do 31.12.2011 vycházela ze znění § 21 ZnalZ, který oproti 

předchozím právním úpravám umožňoval evidenci: 

- ústavů nebo jiných pracovišť specializovaných na znaleckou činnost (které mají být 

převážnými adresáty zadání znaleckých posudků státními orgány) evidovaných v oddíle 

prvním seznamu 

- vědecké ústavy, vysoké školy a instituce (pro zvlášť obtížné případy) evidované v oddíle 

druhém seznamu. 

Přeměnou ekonomicko-politického prostředí po roce 1989 oddíl první seznamu postupně zaplnily 

obchodní společnosti založené za účelem podávání znaleckých posudků. To vytvořilo ne zcela 

zamýšlenou situaci, kdy znalecká činnost začala být pojímána jako komerční záležitost a s ohledem 

na omezenou odpovědnost některých typů obchodních společností se začaly projevovat určité 

nežádoucí jevy snižující hodnotu podávaných znaleckých posudků s relativně častým podezřením 

na účelovost předkládaných závěrů45.  

Jak bude dále popsáno, vypracování znaleckého posudku znaleckým ústavem není vyhrazeno jen 

pro osoby s kvalifikací obdobnou znalecké. Za situace, kdy znalecké ústavy produkují značné 

množství znaleckých posudků a nástroje kontroly těchto ústavů nejsou tak precizně nastaveny, jako 

u samotných znalců, může hrozit určitá devalvace základního přínosu znalecké činnosti. Tím je 

nestrannost, odbornost a osobní odpovědnost znalce za jeho činnost. 

Vzhledem k omezeným možnostem dohledu nad výkonem činnosti znaleckých ústavů 

ministerstvo spravedlnosti přijalo nejprve závazný pokyn46, kterým byl regulován zápis nových 

znaleckých ústavů. Některé principy pro zápis nových znaleckých ústavů byly následně rozvinuty 

přímo novelizací zákona o znalcích provedenou zákonem č. 444/2011 Sb., který zpřísnil některá 

pravidla pro zápis znaleckých ústavů a pravidla pro výkon jejich činnosti. 

Nyní tedy lze shrnout, že znalecké ústavy jsou právnické osoby nebo jejich organizační složky 

zaměřené na znaleckou činnost, které jsou zapsány v seznamu znaleckých ústavů.  

I nadále se dělí znalecké ústavy na dvě kategorie. V prvém oddíle se zapisují právnické osoby 

specializované na znaleckou činnost a ve druhém oddíle vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné 

výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky 

vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru (§ 21 odst. 3 ZnalZ). 

                                                 
45 Např. tiskové prohlášení veřejného ochránce práv O. Motejla ze dne 14.11.2007, MOTEJL, O. [online] ČAK, cit 
10.10.2018, dostupné na: www.advokatni-komora.cz/scripts/detail.php?id=2010 
46 Organizační pokyn Ministerstva spravedlnosti č.j. 41/2010-OD-ZN účinný od 1.1.2011 
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Především tedy došlo zpřesnění zákonné definice znaleckých ústavů. Ve vztahu k zápisům však 

novelizace jen odráží vzniklý status quo. Obsahuje nově jen obecný zákaz výkonu znalecké činnosti 

v případech, kdy by poskytování znalecké činnosti bylo v rozporu s povahou právnické osoby nebo 

předmětem její činnosti (§ 21a ZnalZ). Podrobněji však novela pojala podmínky zápisu znaleckých 

ústavů (více v dalším oddíle). 

Rovněž činnost znaleckých ústavů, tedy především podávání znaleckých posudků v řízeních před 

orgány veřejné moci i pro jiné subjekty, nadále podléhá této speciální právní úpravě zákona 

o znalcích a tlumočnících, zákon stanoví zásadu aplikace pro specifika jejich činnosti jako 

„přiměřenou“ aplikaci ustanovení o výkonu znalecké činnosti znalců zapsaných do seznamu (§ 22 

odst. 3 ZnalZ). V dalších ustanoveních § 22 a 23 stanoví, kromě uvedeného aplikačního principu 

analogického výkonu znalecké činnosti, také některé odlišnosti v oblasti podávání posudku, 

odpovědnosti za posudek a v odměňování. 

 

2.4.1 Podmínky a pravidla činnosti znaleckých ústavů 

Zápis znaleckého ústavu 

Podstatná odlišnost provádění zápisů spočívá u znaleckých ústavů zejména v tom, že zápis pro 

právnické osoby dle prvního oddílu (soukromoprávní právnické osoby) obsahuje podmínku tří 

společníků, členů nebo zaměstnanců v pracovním poměru zapsaných pro požadované obory 

(případně alespoň oborů příbuzný u dvou z nich) a odpovídajícího materiálního a personálního 

vybavení pro výkon znalecké činnosti (§ 21b odst. 1 ZnalZ). K tomu též stanoví zákaz současného 

působení těchto znalců v dalších ústavech v týchž oborech. 

Jakkoli tedy zákon nestanoví podmínku vypracování „ústavního“ znaleckého posudku přímo 

znalcem, vyžaduje alespoň odbornou garanci provádění znalecké činnosti v osobách znalců 

v ústavech působících. 

Zápis do seznamu provádí ministerstvo spravedlnosti, které je též příslušné k vedení všech řízení 

ve věcech znaleckých ústavů. Také seznam znaleckých ústavů vede ministerstvo spravedlnosti. 

Obvykle však při posuzování podmínek pro zápis v seznamu se vyžaduje součinnost od předsedů 

krajských soudů, v jejichž obvodu působnosti má ústav své sídlo.  

Do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů se zapisují dle § 21 odst. 3 ZnalZ: „vysoké školy nebo 

jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky 

vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru“.  
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Do druhého oddílu seznamu se zapisují vysoké školy, které doloží akreditaci doktorského 

studijního programu u příslušného nebo příbuzného oboru (§ 21 odst. 4 ZnalZ). 

Ostatní vědecko-výzkumné instituce dokládají k žádosti o provedení zápisu výkon této činnosti 

prováděný dle zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací47. 

Pravidla činnosti znaleckých ústavů 

 Pro výkon znalecké činnosti ústavy zákon stanoví několik odlišností. Vztahují se zejména: 

- ke způsobu zpracování znaleckého posudku 

- okruhu povinností a práv znaleckých ústavů 

- odpovědnosti znaleckých ústavů  

- dohledu nad výkonem činnosti ústavů. 

Znalecké ústavy zpracovávají znalecký posudek jen v písemné formě (§ 22 odst. 1 ZnalZ). Ústav 

stanoví též osoby, které jsou pověřeny jeho vypracováním. Tyto osoby nemusí být znalci zapsanými 

v seznamu znalců pro daný obor, předpokládá se však, že jsou v daném oboru odborníky 

s potřebnou praxí. Ústav současně v posudku určí osoby, které jsou oprávněny jej stvrdit před 

soudem. Tyto osoby soud před zahájením výslechu poučí o slibu znalce (§ 6 ZnalZ), který tyto 

určené osoby zavazuje shodně, jako znalce48. Stvrzení posudku před soudem, byť ústavního, je 

totiž samostatným znaleckým úkonem, na nějž se vztahují povinnosti stanovené zákonem 

o znalcích a tlumočnících.  

 

2.4.2 Povinnosti a práva znaleckých ústavů 

Povinnosti znaleckého ústavu jsou v zásadě obdobné, jako povinnosti znalců. I znalecké ústavy 

mají povinnost posudek vypracovat v případě jeho zadání orgánem veřejné moci a právu posudek 

vypracovat na základě smlouvy s jinou osobou. Mezi rozdíly patří např. to, že lhůta k vypracování 

posudku stanovená ústavům dle druhého oddílu má být přiměřená složitosti zadané problematiky 

i kapacitním možnostem ústavu49 (k povinnosti posudek vypracovat ve stanovené lhůtě dle 

§ 8 ZnalZ). Dále znalecký posudek vypracovává ústav jako právnická osoba – nebo jeho 

                                                 
47 ŠEVČÍK, P., ULLICH, L. Znalecké právo. op. cit., s. 202-203 
48 DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit, s. 206 
49 Jako příklad ze soudní praxe může sloužit např.: Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem 10 Co 528/2007: Při 
ustanovování znaleckých ústavů (vysokých škol) za účelem zpracování posudků v občanském soudním řízení musejí soudy vycházet 
z předpokladu, že tato vysoce specializovaná pracoviště zpravidla potřebují delší lhůtu pro realizaci příslušných znaleckých úkonů. 
Šestitýdenní lhůta ke zpracování znaleckého posudku znaleckým ústavem (vysokou školou) z oblasti zeměměřičství není s ohledem na 
nezbytnost šetření v terénu přiměřená povaze tohoto znaleckého úkonu. 
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organizační složka (k povinnosti posudek vypracovat osobně dle § 10 ZnalZ) a pro posouzení 

podjatosti právnické osoby (vyloučení dle § 11 ZnalZ) je třeba vzít v úvahu její specifika. Podjatost 

právnické osoby tak bude především dána v případech, kdy by mohl být dán vztah jejích společníků, 

členů statutárního orgánu nebo osob zpracovávajících posudek k zadavateli posudku nebo 

účastníkům řízení či jejich právním zástupcům, nebo se jednalo o případ koncernového propojení 

s uvedeným okruhem osob50. Znalecké ústavy nemají povinnost vést znalecký deník. Znalecký 

ústav má obdobné procesní povinnosti jako znalec zapsaný v seznamu znalců a za jejich porušení 

mu hrozí shodné procesní sankce. 

Práva znaleckých ústavů zahrnují shodně jako u znalců právo na odměnu a náhradu účelně 

vynaložených nákladů, právo na součinnost účastníků i soudu (srov. kap. 2.3.3). Právo na pomoc 

konzultanta se u znaleckých posudků běžně nepředpokládá s ohledem na možnost znaleckých 

ústavů soustředit na vyřešení zadaného znaleckého úkolu potřebné odborníky z příbuzných oborů. 

Zákon jej však nevylučuje a v praxi jsou případy, kdy např. znalecký ústav zapsaný dle oddílu 

druhého (vysoká škola) posuzující otázky z oborů ekonomika a stavebnictví vyžadoval konzultace 

z oboru geodezie k zaměření a vytýčení pozemků, na kterých byly posuzované stavby umístěny. 

2.4.3 Právní odpovědnost znaleckých ústavů 

Veřejnoprávní odpovědnost 

Veřejnoprávní odpovědnost znaleckých ústavů za znaleckou činnost může vzniknout ve všech 

třech oblastech, ve kterých vzniká i u znalců - fyzických osob. Odpovědnost za podání znaleckého 

posudku nese ústav jako právnická osoba a v tomto smyslu není významné, zda se jedná 

o právnickou osobu zapsanou v oddíle prvém, či druhém ZnalZ. 

Proti znaleckému ústavu proto lze vést přestupkové řízení v případě, že se dopustí některého ze 

zákonem popsaného správního deliktu a může jí být uložená sankce dle § 25b ZnalZ. Ten 

i v případě znaleckých ústavů stanoví shodné skutkové podstaty přestupků, jako je tomu u znalců 

v § 25a ZnalZ. Pouze výše pokuty je stanovena v rozmezí 100 000 – 200 000 Kč, tedy na 

dvojnásobek. 

Rovněž ustanovení § 346 TrZ, které stanoví skutkovou podstatu nepravdivého znaleckého 

posudku, může dopadat i na činnost znaleckého ústavu. To platí ovšem s výjimkou v trestněprávní 

odpovědnosti právnických osob, které jsou organizační složkou státu, nebo jejím pracovištěm51). 

                                                 
50 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 3335/2006. 
ECLI:CZ:NS:2007:21.CDO.3335.2006.1  
51 Srov. zákon č. 418/2011 ze dne 22. prosince 2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, § 6 
odst. 1 písm. a). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2011, částka 146.  
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Procesněprávní odpovědnost znaleckých ústavů je obdobná, jako u znalců – fyzických osob a proto 

odkazuji na kap. 2.3.4, ve které je o této odpovědnosti pojednáno v souvislosti se znalci. 

Odpovědnost osob, které znalecký posudek vypracovaly 

Vedle odpovědnosti znaleckých ústavů jako osob právnických může nastat také veřejnoprávní 

odpovědnost osob, které za právnickou osobu posudek podávají. Osoby, které soud vyslechne 

k obsahu a závěrům znaleckého posudku při jednání (srov. kap. 4.3.3), jsou seznámeny soudem se 

slibem znalce a ve vztahu k obhajovanému znaleckému posudku tak mají postavení znalce dle 

ZnalZ. Může tak vzniknout jejich odpovědnosti za nepravdivý znalecký posudek dle § 346 TrZ 

a tyto osoby lze postihnout v přestupkovém řízení dle § 25a ZnalZ.  

Soukromoprávní odpovědnost 

Znalecký ústav může odpovídat za škodu nebo za vady znaleckého posudku obdobně jako znalec; 

tím ovšem není dotčena odpovědnost zpracovatelů posudku vůči ústavu dle pracovněprávních 

předpisů.  

 

2.5 Působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy 
znalecké a tlumočnické činnosti 

Zákon o znalcích a tlumočnících stanoví jako okruhy působnosti orgánů veřejné moci ve věcech 

znalců pravomoc k ověřování podmínek pro zápis do seznamu znalců a výběr znalců (jmenování, 

§ 3-6 ZnalZ), dohled nad výkonem znalecké činnosti (vedení seznamů dle § 7 ZnalZ, kontroly 

znaleckých deníků dle § 15 ZnalZ a § 8 odst. 2 ZnalV, další řízení ve  věcech znalců dle § 20- 20c) 

a správněprávní odpovědnost znalců (dle § 25a a násl. ZnalZ). Kromě toho stanoví podmínky 

vedení seznamů znaleckých ústavů, podmínky pro výkon jejich činnosti a dohled ministerstva 

spravedlnosti nad znaleckými ústavy. 

 

2.5.1 Pravomoc k provedení zápisu do seznamu znalců a znaleckých ústavů 

Pravomoc ke jmenování znalců je zákonem svěřena ministru spravedlnosti, jemuž je současně dáno 

v § 3 ZnalZ zákonné zmocnění delegovat tuto pravomoc na předsedy krajských soudů.  

Tuto kompetenci delegoval ministr spravedlnosti v § 1 ZnalV na předsedy krajských soudů velmi 

široce. Zatímco ve své výlučné pravomoci si ministr spravedlnosti ponechal rozhodování o zápisu 

do seznamu znalců v oboru právních vztahů k cizině, ostatní obory ponechal v pravomoci 

předsedů krajských soudů.  
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Výlučná příslušnost ministra spravedlnosti při jmenování znalců je dále stanovena personálně - pro 

jmenování znalců, kteří jsou pracovníky ústředních orgánů (veřejné správy), vysokých škol, 

vědeckých a výzkumných ústavů, a dále ty, kteří jsou označeni (navrženi) ústředními orgány.  

Toto vymezení je tedy vymezením osobním, dopadajícím na stanovený okruh žadatelů o znaleckou 

činnost. V případě ostatních žadatelů je dána příslušnost předsedů krajských soudů, jak pro 

jmenování, tak i pro odvolávání znalců a tlumočníků. Jedná se opět o jedno z reziduí socialistické 

právní úpravy z roku 196752. Dále je ministr spravedlnosti příslušný k rozhodování o zápisu 

znaleckých ústavů dle § 21 odst. 1 ZnalZ. 

Podmínky pro výkon znalecké činnosti jsou stanoveny zákonem a blíže o nich pojednávám 

v kapitole 2.3.2. Posuzování těchto podmínek spadá do řízení o návrhu na zápis do seznamu 

znalců. 

Současná praxe vede při rozhodování ve věcech znalců k aplikaci správního řádu (případně zákona 

o odpovědnosti za přestupek). Nejprve byla instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 

30. 4. 2012, č. j. 90/2012-OSD-ZN, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků, a o některých 

dalších otázkách, vymezena řízení dle zákona o znalcích a tlumočnících, která jsou vedena 

o otázkách, jejichž řešení je nezbytné. V těchto řízeních, jakož i v řízeních dalších, měli předsedové 

krajských soudů jako správní orgány ve správním řízení.  

V současné době byla tato instrukce nahrazena instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 8/2017 

ze dne 23. 11. 2017, MSP-26/2017-OJD-ORG/32 (dále jen Instrukce), která rovněž upravuje 

procesní otázky při praktickém postupu předsedů krajských soudů a ministerstva spravedlnosti při 

rozhodování o jmenování znalcem. Rovněž opouští původní instruktivní vodítko při posuzování 

potřebnosti znalce (§ 2 odst. 4 ZnalV) s ohledem na nesoulad této podmínky s platnou legislativou 

EU. 

Řízení o jmenování znalcem je zahájeno podáním žádosti. Podle podané žádosti a jejích příloh, 

mezi které vždy musí patřit doklady o dosaženém vzdělání a odborné praxi, o trestní bezúhonnosti 

a státním občanství či trvalém pobytu, provede oddělení znalců u krajského soudu ověření doložení 

podmínek pro výkon činnosti znalce. 

                                                 
52 Kromě uvedeného byla zvláštním pokynem ministra spravedlnosti  ČR ze dne 28.3.1973 č.j.1061/72-kontr. 
stanovena příslušnost poradního sboru ministra spravedlnosti pro výběr uchazečů pro obor písmoznalectví, 
specializace ruční písmo se závaznými kvalifikačními kritérii. V praxi tedy zájemci z tohoto oboru jsou po ověření 
obecných předpokladů pro výkon znalecké činnosti odkázáni na další výběrové řízení u ministra spravedlnosti. In: 
DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit, s. 17 
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Ověřování podmínky charakterizované jako znalosti a zkušenosti z oboru je, s ohledem na velký 

společenský význam znalecké činnosti, ovšem složitějším procesem. Seznam oborů a odvětví 

znalecké činnosti je obsažen ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 123/2015 Sb. Převažující 

praxe krajských soudů, která vyžadovala odpovídající (zpravidla vysokoškolské) vzdělání, doklad 

o odborné způsobilosti, je-li požadován a dosaženou přiměřenou praxi v příslušném oboru, byla 

sjednocena právě Instrukcí, ve které jsou kvalifikační předpoklady pro výkon znalecké činnosti 

v jednotlivých oborech a odvětvích v příloze č. 10 popsány.  

Běžně tak kromě ověřování příslušné kvalifikace uchazeče o znaleckou činnost krajské soudy 

ověřují dobrou pověst uchazečů z místa jejich bydliště a pracoviště a prověřují schopnost žadatelů 

aplikovat své odborné dovednosti a znalostí právních předpisů upravujících činnost znalců 

požadavkem na předložení zkušebních posudků.  

Poradní sbory znalců u krajských soudů 

Při hodnocení odborných předpokladů zájemců o znaleckou činnost pomáhají předsedovi 

krajského soudu poradní sbory znalců, které jsou dle § 25 fakultativně ustanovovány dle § 16 ZnalV 

pro některé (nejfrekventovanější) obory. Jejich činnosti se účastní respektovaní znalci v obvodu 

působnosti krajského soudu. Činnost těchto poradních sborů vyplývá ze zmocňovacího ustanovení 

§ 26 ZnalZ a je dále upravena opět Instrukcí. 

Poradní sbory tvoří znalci z obvodu příslušného krajského soudu jmenovaní předsedou krajského 

soudu. Poradní sbory zasedají několikrát do roka pod vedením pověřeného místopředsedy 

a vyjadřují se k osobám nových žadatelů o jmenování znalcem, podaným stížnostem státních 

orgánů i dalších osob a spolupracují při ověřování odborné způsobilostí u znalců, u nichž tato 

potřeba vyvstala. Zároveň se vyjadřují k případným metodickým nebo legislativním návrhům 

a opatřením. Nejsou-li pro příslušný obor poradní sbory znalců ustanoveny, předseda krajského 

soudu se zpravidla s hodnocením zkušebního znaleckého posudku obrací na znalecké ústavy 

zapsané do 2. oddílu přílohy č. 3 ZnalV (veřejné vzdělávací a výzkumné instituce). 

Teprve po zhodnocení zkušebního znaleckého posudku a orientace žadatele ve znaleckých 

a procesních předpisech53 před poradním znaleckým sborem bývá zpravidla uchazeč předložen ke 

jmenování a slibu předsedovi krajského soudu. 

O jmenování znalcem se vydává správní rozhodnutí, proti kterému je v případě nevyhovění žádosti 

o jmenování znalcem přípustné odvolání, o kterém rozhoduje ministerstvo spravedlnosti54. 

                                                 
53 Za účelem přípravy žadatelů o znaleckou činnost jsou pořádány přípravné kurzy znaleckého minima, např. Ústavem 
soudního inženýrství VÚT v Brně, nebo Institutem oceňování majetku VŠE v Praze. 
54 § 6 a násl. Instrukce ministra spravedlnosti č. 90/2012-OSD-ZN, ze dne 30. dubna 2012,  
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Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je znalec pozván ke složení slibu do rukou předsedy 

příslušného krajského soudu. 

Výše zmíněná Instrukce obsahuje procesní ustanovení pro postup krajských soudů ve správním 

řízení o jmenování znalců a ověřování podmínek pro jejich jmenování a o postupu při rozhodování 

o pozastavení či zániku práva vykonávat činnost znalce. 

 

2.5.2 Dohled nad výkonem znalecké činnosti  

Zatímco pravomoc výběru soudních znalců je dělená mezi ministra spravedlnosti a předsedy 

krajských soudů, dohled nad výkonem znalecké činnosti znalců, včetně vedení znaleckých 

seznamů, připadá z větší části předsedům krajských soudů.  

Ministr spravedlnosti dohlíží jen nad činností znaleckých ústavů a vede seznam těchto ústavů (§ 21 

odst. 2 ZnalZ) a je příslušný k vyřizování podnětů fyzických a právnických osob i orgánů veřejné 

moci k činnosti ústavů. V případě důvodných podezření na porušení povinností stanovených 

zákonem o znalcích a tlumočnících má pravomoc k zahájení a vedení přestupkového řízení.  

Rovněž by měl za pomoci poradních sborů znalců ministra spravedlnosti dle § 16 ZnalZ stanovit 

metodický postup při ověřování kvalifikace znalců z jednotlivých oborů a spolupracovat s nimi při 

odborném rozvoji těchto oborů55. 

Tyto poradní sbory v posledních letech nevyvíjely nijak viditelnou činnost. V současné době jsou 

však nově jmenováni členové poradních sborů ministra spravedlnosti v celkem 12 oborech či 

odvětvích, například: písmoznalectví - ruční písmo, kriminalistika - expertiza ručního písma 

písmoznalectví, pro ekonomiku, pro obor forenzní biomechaniky, pro gynekologii a porodnictví, 

poradní sbor pro psychiatrii, sexuologii a psychologii, dále pro vodní hospodářství, ochranu přírody 

a životního prostředí, pro stavebnictví, strojírenství a energetiku, soudní lékařství a další. 

Předsedové krajských soudů dohlíží prostřednictvím svých oddělení znalců (které tvoří zpravidla 

odborná referentka pod vedením pověřeného místopředsedy soudu) nad: 

a) aktuálností zápisů v seznamu znalců (o kterých bude více uvedeno v následující kapitole 

2.5.4.) 

                                                 
55 Dle § 16 ZnalV: (1) V oborech, u nichž to odůvodňuje jejich povaha, se zřizují jako poradní orgány ministra 
spravedlnosti sbory pro znalecké otázky; jejich členy jmenuje ministr spravedlnosti z řad znalců.  
 (2) Úkolem sborů pro znalecké otázky je zejména spolupůsobit při jmenování znalců, stanovit odborné předpoklady 
nutné pro jmenování znalcem, pečovat o zdokonalování zvláštní kvalifikace znalců, dávat podněty pro vědecký výzkum 
obecných otázek znalecké činnosti a vyjadřovat se k takovým otázkám z hlediska oboru, pro který jsou zřízeny. 
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b) vedením znaleckých deníků 

c) řádným výkonem znalecké činnosti v konkrétních případech na základě podnětů orgánů 

veřejné moci a fyzických či právnických osob 

Povinnost vedení seznamu znalců, zveřejnění jeho zápisů i náležité doplňování mají předsedové 

krajských soudů. S kontrolou údajů evidovaných v seznamu znalců koresponduje povinnost znalců 

dle § 4 odst. 5 vyhl. č. 37/1967 Sb. hlásit krajskému soudu, kde je zapsán, změny ve svých 

kontaktních údajích.  

Znalecké deníky jsou důležitým evidenčním nástrojem činnosti znalce, neboť dle § 15 ZnalZ:  

„Znalci (tlumočníci) jsou povinni vést znalecký (tlumočnický) deník. Do deníku zapisují provedení všech posudků 

(tlumočnických úkonů), jejich předmět, pro koho byla činnost provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení.“ 

Protože jsou jednotlivé zápisy v deníku znalcem číslovány podle čísla, kterým ve znalecké doložce 

znalec opatří každý svůj posudek, jsou deníky významným nástrojem kontroly znalecké činnosti 

i případné verifikace samotných znaleckých posudků. 

Právě této zpětné verifikaci podaných posudků napomáhají pravidelné kontroly znaleckých deníků 

dle § 8 odst. 2 ZnalV, neboť krajský soud vyznačí otiskem úřední pečeti roční přehled úkonů znalce 

v deníku, případně založí popsaný originál deníku znalce u soudu. Znalecké posudky jsou tak 

pravidelně evidovány pod pořadovými čísly a tyto časové řady jsou každoročně ověřovány soudem. 

Provádění kontrol znaleckých deníků se zatím dle převažující praxe krajských soudů56 považuje za 

úkony předcházející kontrole dle § 3 odst. 1 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) 

a případné zjištění, vedoucí k podezření z porušení povinností znalce, mohou vést k zahájení 

kontroly dle § 5 kontrolního řádu.  Znalec tak může být požádán o předložení znaleckých posudků 

dle jejich zápisu ve znaleckém deníku, případně k poskytnutí jiné součinnosti dle § 10 kontrolního 

řádu. 

Podrobné náležitosti znaleckých deníků a způsobu provádění zápisů jsou stanoveny v § 8 odst. 1 

ZnalV a podoba deníku je uvedena v Instrukci. Instrukce také upravuje postup krajských soudů při 

provádění kontroly deníků57. 

Vyřizování podnětů na činnost znalců zahrnuje jak podněty soudů (které mají povinnost dle § 12 

odst. 1 ZnalZ např. signalizovat porušení povinností znalce spočívající v odmítnutí vypracovat 

                                                 
56 Odlišně pojednává ŠEVČÍK, P., ULLRICH, L. v: Znalecké právo. Op. cit., 152 s. 
57 DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit., s. 99 a násl. 
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znalecký posudek bez vážného důvodu) a jiných orgánů veřejné moci, tak i ostatních subjektů, 

např. účastníků řízení nebo zadavatelů posudků dle § 12 odst. 2 ZnalZ. 

Procesní postup krajských soudů i ministerstva spravedlnosti při vyřizování podání ve věcech 

znalců upravuje rovněž Instrukce.  Jejím záměrem je58 upravit dobrou praxi správního orgánu, která 

by zaručovala obvyklý a očekávaný postup, jak požaduje aktuální judikatura Nejvyššího správního 

soudu59. Vymezuje řízení, v nichž rozhoduje dle odkazu v § 25c odst. 1 ZnalZ v prvním stupni 

předseda krajského soudu a kdy ministerstvo spravedlnosti ve věcech znalců i ve věcech 

přestupkového řízení. Na druhou stranu, je třeba konstatovat, že procesní úprava postupu orgánu 

veřejné moci, která je obsažena jen v předpise interní povahy, je provizoriem do doby přijetí 

nového zákona o znalcích. 

Zásada, na které instrukce spočívá, je přímá aplikace zákona o odpovědnosti za přestupek 

v případech projednávání porušení povinností znalců a znaleckých ústavů a správního řádu 

v řízeních o otázkách, jejichž řešení je nezbytné, tedy o jmenování znalcem (§ 3 a násl. ZnalZ) 

a v řízeních o pozastavení práva (§ 20 ZnalZ) a zániku práva (§ 20a ZnalZ) vykonávat znaleckou 

činnost, a přiměřená aplikace správního řádu v řízení o dalších otázkách. 

Podání fyzických i právnických osob je dle obsahu považováno za podnět k  zahájení 

přestupkového řízení, příp. řízení o zániku práva vykonávat znaleckou činnost, dále instrukce 

ukládá předsedům krajských soudů považovat podání, která obsahují nesouhlas se způsobem 

vyřízení stížnosti, za stížnost na postup správního orgánu60, o které rozhoduje nadřízený správní 

orgán, ministr spravedlnosti. 

Do okruhu činnosti dohledu nad činností znalců spadají další řízení, jako je řízení o pozastavení 

výkonu znalecké činnosti dle § 20 ZnalZ, o kterém krajské soudy rozhodují, jsou-li k tomu dány 

zákonem stanovené důvody (např. zahájení trestního stíhání znalce), nebo o to znalec požádá.  

Činnost znalce může být na základě rozhodnutí pozastavena na dobu nejdéle 4 let a po tuto dobu 

znalec nesmí vykonávat znaleckou činnost61, jinak by se dopustil přestupku dle § 25a odst. 1 písm. 

i) ZnalZ. Pozastavení činnosti znalce se vyznačuje v seznamu znalců. 

 

                                                 
58 Srov.: Důvodová zpráva k Instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, MSP-26/2017-
OJD-ORG/32 
59 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 11.5.2005 sp.zn. II. ÚS 487/03 nebo rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 23.8.2007, čj. 7 Afs 45/2007, č. 1383/2007 Sb. NSS, www.nssoud.cz 
60S odkazem na § 175 odst. 1 SprŘ 
61 Literatura připouští u znalce, jenž má pozastavenou činnost, jen ústní stvrzení již vypracovaného znaleckého 
posudku před soudem – srov.:  ŠEVČÍK, P., ULLRICH, L. Znalecké právo. Op. cit., 90 s. 
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2.5.3 Řízení o přestupku 

Zákon o znalcích a tlumočnících upravoval v původním znění účinném do 31. 12. 2011 jen dva 

druhy sankcí za porušení povinností znalce. Dle § 20 písm. c) bylo možno znalce odvolat pro 

opakovaná pochybení. Konkrétně, pokud: „přes výstrahu neplní nebo porušuje své povinnosti“. 

Mírnější sankcí, která nutně musela odvolání znalce z jeho funkce předcházet, bylo udělení výstrahy 

předsedou příslušného krajského soudu. Dle judikatury správních soudů62 musela mít výstraha 

písemnou formu, musela být znalci doručena a musela obsahovat vymezení porušení povinnosti 

znalcem a jeho poučení o možnosti jej při opakovaném porušení povinností z funkce odvolat.  

Poslední úpravy zákona provedené novelami zákonem č. 444/2011 Sb. účinná od 1. 1. 2012 

a zákonem č. 183/2017 Sb.63 účinným od 1. 7. 2017, mimo jiné doplnila do zákona společná 

ustanovení o přestupcích a o příslušnosti orgánů veřejné moci k jejich projednání. Tato novelizace 

našla nepochybně svou inspiraci ve slovenském zákoně č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na rozdíl od slovenské právní úpravy 

však ponechala dělenou pravomoc předsedů krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti v řízení 

o přestupcích a správních deliktech znalců (přestupky dle § 25a ZnalZ) a znaleckých ústavů (správní 

delikty právnických osob dle § 25b ZnalZ, které byly od účinnosti novely provedené 

zák. č. 183/2017 Sb. sjednoceny v klasifikaci též na přestupky) projednává ve správním řízení 

v prvním stupni předseda krajského soudu nebo ministerstvo spravedlnosti (přestupky právnických 

osob) a ve druhém stupni ministerstvo spravedlnosti. 

Zmiňovaná Instrukce přinesla některá výkladová zpřesnění zákonných novel, např. u posuzování 

skutkové podstaty přestupku porušení povinnosti podat posudek řádně (§8 ZnalZ). Též stanoví 

rozsah ověřování plnění povinností znalcem. Instrukce takto správnímu orgánu ukládá, aby: 

„Ověřil, zda je závěr posudku přezkoumatelný a postup znalce opakovatelný, zda neodporuje zásadám formální 

logiky, zda měl znalec k dispozici všechny relevantní podklady a náležitě je v posudku označil a zda s přihlídutím 

ke vstupním informacím použil určitou metodu, postup či údaj důvodně; bere přitom v úvahu i způsob, jakým znalec 

vysvětlil posudek orgánu veřejné moci v rámci výslechu, případně též závěr revizního znaleckého posudku“. 

Takto vyčerpávající popis posuzování jedné z povinností znalce vychází nepochybně z dosavadní 

odvolací praxe ministerstva, která je ve vztahu k rozhodnutím předsedů krajských soudů co do 

odůvodnění a opatření podkladů pro rozhodování o porušení povinností znalců značně 

                                                 
62Např. dle rozsudku Městského soudu v Praze ve věci 11Ca 231/2005, ze dne 13.4.2006 
63 Zákon č. 183/2017 Sb. ze dne 28. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 
2017. Částka 66. 
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restriktivní64. Na druhou stranu tato Instrukce naštěstí zcela nepřejímá návrh postupu orgánu 

veřejné moci při posuzování odpovědnosti znalce dle návrhu zákona o znalcích65 předkládaného 

Vládou ČR, podle kterého by správní orgán posuzoval též obsahovou správnost posudku. 

K obsahové správnosti posudku Instrukce mlčí a v nastíněných otázkách hodnocení posudku 

odkazuje krajské soudy na součinnost poradního sboru znalců. Tím se vyhýbá výkladovým 

kontroverzím s judikaturou Nejvyššího soudu, který hodnocení věcné správnosti závěrů 

znaleckého posudku vyhrazuje pouze pro posudky revizní (více v kap. 4.4.2). 

Sankcemi za porušení povinností znalce jsou: výstraha (za méně závažná pochybení), pokuta nebo 

vyškrtnutí ze seznamu znalců či znaleckých ústavů.  

Vyškrtnutí ze seznamu znalců či znaleckých ústavů však zákon připouští jen v případech závažných 

porušení povinností znalcem za vymezené skutkové podstaty přestupku dle § 25a odst. 3 ZnalZ. 

  

2.5.4 Seznamy znalců 

Seznamy znalců a znaleckých ústavů jsou veřejné seznamy, do kterých se zapisují znalci a ve 

dvou samostatných oddílech také znalecké ústavy. Seznamy jsou k nahlédnutí na všech soudech 

a zveřejněny i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR 

www.justice.cz). Seznam oborů, odvětví a specializací je obsažen v příloze vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti ČR č. 123/2015 Sb. 

Zapisují se do nich znalci, kteří složili do rukou předsedy krajského soudu, příp. ministra 

spravedlnosti, slib a znalecké ústavy, o jejichž zápisu bylo pravomocně ministrem spravedlnosti 

rozhodnuto. 

Seznam znalců vedou jednotlivé krajské soudy a evidují v nich znalce s trvalým bydlištěm v jejich 

obvodu působnosti. Znalecké ústavy jsou vedeny ministerstvem spravedlnosti dle § 21 ZnalZ ve 

dvou oddílech zvlášť pro právnické osoby zabývající se znaleckou činností jako svou hlavní 

činností (oddíl 1.) a pro vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně 

jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost 

v příslušném oboru (oddíl 2.).  

Seznamy jsou členěny podle oborů (např. zdravotnictví, ekonomika, strojírenství) a tyto obory jsou 

dále rozděleny na odvětví (např. chirurgie, neurologie nebo ceny a odhady) a odvětvím lze 

                                                 
64 Např.: rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. 5. 2017 čj. MSP-7/2017-OJD-SZN/3 
65 Sněmovní tisk č. 72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech – EU 
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fakultativně připojit konkrétní specializace pro výkon znalecké činnosti (plastická chirurgie, ceny 

a odhady věcí nemovitých).  

Podrobnosti vedení seznamů znalců a znaleckých ústavů je upraven v § 4-6 ZnalV, která současně 

ukládá znalcům informovat krajské soudy a ministerstvo o změnách údajů zapisovaných o znalcích 

a znaleckých ústavech v seznamu. Instrukce upřesňuje rozsah zveřejňovaných skutečností 

odkazem na meze dané předpisy o zpracování osobních údajů a ukládá opatření souhlasu znalce 

tam, kde údaje (např. bydliště nebo soukromé telefonní číslo) nelze získat bez tohoto souhlasu. 

 

2.5.5 Dohled nad činností znaleckých ústavů 

Dohled nad činností znaleckých ústavů zákon svěřuje (poněkud obecným odkazem) v § odst. 1 

ZnalZ ministerstvu spravedlnosti, které je také příslušné k vedení všech řízení ve věcech znaleckých 

ústavů (§ 25c odst. 1 ZnalZ).    

Praktický postup při vedení řízení a rozdělení příslušnosti mezi krajské soudy a ministerstvo 

spravedlnosti však vychází z Instrukce.  

Tento výkon dohledu je s ohledem na absentující povinnost vést znalecký deník nesporně 

obtížnější a zpravidla se bude omezovat na vyřizování podnětů orgánů veřejné moci a jiných 

subjektů, z nichž může vyplývat porušení povinností znaleckým ústavem. 

Podmínky pro zánik oprávnění vykonávat činnost znaleckých ústavů je třeba přiměřeně odvodit 

z podmínek pro vyškrtnutí znalců dle § 20a (tj. zejména zánik právnické osoby, pravomocné trestní 

odsouzení či rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu v řízení o správním deliktu, vlastní žádost 

o vyškrtnutí ze seznamu) a 20b ZnalZ (zejm. dodatečné zjištění nesplnění podmínek pro zápis do 

seznamu znaleckých ústavů) opět s přihlédnutím ke specifiku právnické osoby a speciálním 

podmínkám pro zápis do seznamu znaleckých ústavů dle § 21b ZnalZ. 

 

2.6 Poznámky k posledním legislativnímu návrhu zákona o znalcích  

Posledním zásadním legislativním počinem směřujícím ke změně zákonné úpravy znalecké činnosti 

u nás je vládní návrh zákona o znacích, který byl projednáván v prvním čtení v Poslanecké 

sněmovně PČR66. Původní návrh zákona byl předložen k projednání i přes některé výhrady 

Legislativní rady vlády, které však byly některými poslanci zopakovány ve sněmovně na veřejném 

                                                 
66 Sněmovní tisk č. 1025 z roku 2017 projednávaný dne 3. 3.2017 Poslaneckou sněmovnou PČR 
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projednání dne 3. 3. 201767, a které vedly k přerušení projednávání tohoto návrhu zákona 

a k dočasnému neúspěchu tohoto legislativního pokusu.  

Jeho rozbor je však nadále významný vzhledem k tomu, že v novém volebním období je tento 

koncept zákona opětovně předkládán Poslanecké sněmovně jako vládní návrh úpravy znalecké 

činnosti, byť se očekává při jeho projednání v období listopadu 2018 několik pozměňovacích 

návrhů, které by měly lépe zohlednit výhrady soudů, profesních sdružení znalců i některých skupin 

poslanců. 

Důvodová zpráva navrhovaného zákona odůvodňovala přijetí nové právní úpravy znalecké 

činnosti zejména řadou „nedokonalostí, nesystémových řešení, zastaralostí a jiných nedostatků, 

zejména pokud se jedná o problematiku vzniku znaleckého oprávnění (zápisu do seznamu znalců), 

odměňování, nedostatečných sankčních mechanismů či absence kontroly kvality a věcného 

přezkoumávání znaleckých posudků.  

Proto si zákon kladl za cíl především zavedení právního nároku na jmenování znalcem po splnění 

předem jasně stanovených kritérií, zejména povinnosti úspěšně složit vstupní zkoušku. Tím by 

došlo podle předkladatele zákona jednak k zajištění požadavku souladu právní úpravy s právním 

řádem Evropské unie (vzhledem k ochraně zásady ochrany legitimního očekávání žadatelů 

o činnost znalce) a dále k nastolení určitého jednotného minimálního odborného standardu, který 

lze po osobě vykonávající znaleckou činnost vyžadovat.  

Dále má být účelem této plánované právní úpravy všeobecné zkvalitnění výkonu znalecké profese, 

což mělo vést k novému třídění osob vykonávajících znaleckou činnost na znalce, znalecké 

kanceláře (znalců sdružených za účelem výkonu znalecké činnosti) a znaleckých ústavů (veřejné 

vzdělávací a výzkumné instituce) a k posílení dohledu nad výkonem znalecké činnosti krajskými 

soudy a ministerstvem spravedlnosti. Předmětem kontroly měla být nadále i věcná správnost 

odevzdaných znaleckých posudků. 

Do osnovy zákona by měla být zakotven procesní postup orgánů veřejné moci při vedení řízení ve 

věcech znalců a v neposlední řadě by se mělo napomoci důslednějšímu uplatňování dohledu nad 

činností znalců, zpřesnění sezamu znaleckých oborů a zvýšení sazeb odměny znalců. 

V souvislosti s předkládaným zákonem o znalcích mají být samostatným zákonem upraveny 

poměry soudních tlumočníků a překladatelů, rovněž byly připraveny i změny některých procesních 

předpisů, u občanského soudního řádu se změna měla dotknout užšího vymezení možnosti 

                                                 
67 Srov. stenografický přepis z jednání 55. schůze Poslanecké sněmovny PČR 
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ustanovování znalců stranami dle § 127a OSŘ. Důvodem bylo dle předkladatele korigovat negativní 

jev narůstání nákladů řízení v důsledku nadužívání předkládání posudků stranami v řízeních. 

 

2.6.1 Plánované změny v postavení znalců a znaleckých ústavů  

Základní změnu v postavení znalců má navrhovaný zákon přinést v založení práva na přístup ke 

znalecké profesi.  

Podmínky pro jmenování znalcem a zápis do seznamu znalců by nadále spočívaly ve splnění 

zákonných kritérií, mezi která m. j. patří doložení odbornosti znalce. Krom dosavadního dokládání 

odborné kvalifikace spočívající v dosaženém vzdělání a přiměřené praxi, by znalec skládal vstupní 

odbornou zkoušku, jejíž podrobná úprava má být obsažena v prováděcí vyhlášce k novému 

zákonu.  

V obou těchto změnách je opět patrná inspirace moderně pojatou právní úpravou znalecké činnosti 

na Slovensku, ve které je právo na přístup ke znalecké činnosti v kombinaci s důrazem na osvědčení 

odborné způsobilosti rovněž upraveno68. 

Dle předkladatele by se tak omezila dosavadní široká diskreční pravomoc předsedů krajských soudů 

a ministra spravedlnosti při posuzování odbornosti žadatelů o znaleckou činnost i možnost 

odmítnout uchazeče s odkazem na vysoký počet již zapsaných znalců v požadovaném oboru 

(posuzování potřebnosti).  

K tomu je však dlužno poznamenat, že se jedná o zákonné zakotvení procesu jmenování znalců 

sjednoceného v praxi Instrukcí, která je předsedy krajských soudů v řízeních ve věcech znalců 

dodržována, stejně jako tomu bylo v době předchozí, kdy tento postup upravovala instrukce čj. 

10/73-kontr., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti ze dne 15.2.1973 

a instrukce č.j. 90/2012-OSD-ZN ze dne 30.4.2012, jež tato nová instrukce zrušila. Vtělení 

konkrétních podmínek pro zápis do seznamu znalců i postupu předsedů krajských soudů při jejich 

posuzování do zákonné úpravy je ovšem žádoucí. 

Hlavní kritéria odborné způsobilosti mají být zakotvena v zákoně a jejich osvědčování spočívá 

v dokládání příslušného vysokoškolského vzdělání a praxe v požadované odbornosti (10 let), 

případně dokládání osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti, je-li pro požadovaný obor zákonem 

požadována (např. lékařská atestace). Odbornou způsobilost musí žadatel prokázat také složením 

                                                 
68 Zákon ze dne 30. 6. 2004  č. 382/2004 Zb.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. § 5 odst.1 a § 6 odst.1. In: Sbírka zákonů, Slovenská republika. 2004, částka 162.  
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úspěšné vstupní zkoušky, která by se měla skládat ze znalostní části (znalecké a procesní předpisy) 

a cvičného znaleckého posudku.  

Podrobnosti vstupní zkoušky má stanovit prováděcí vyhláška. Ta může nepochybně čerpat 

z bohaté praxe krajských soudů, u kterých dosavadní posuzování odborné způsobilosti probíhá 

obdobným způsobem. 

Vznik nároku na jmenování znalcem po splnění zákonných předpokladů předkladatel zákona 

vysvětluje69 odkazem na závazky České republiky dle čl. 49 a násl. Smlouvy o fungování Evropské 

unie (dále jen „SFEU“) o svobodě usazování a navazující judikatury Soudního dvora EU ve 

spojených případech C-372/09 a 373/09 Fa, podle které se znalecká činnost považuje za 

poskytování služeb ve smyslu SFEU. Zároveň je dle předkladatele tento požadavek daný evropskou 

judikaturou70.  

Podle navrhovaného zákona budou k výkonu znalecké činnosti oprávněni znalci, znalecké 

kanceláře a znalecké ústavy.  

Znalci 

I nadále by těžiště znalecké činnosti mělo spočívat na znalcích – fyzických osobách. Mělo by se 

jednat o osoby, které jsou odborně způsobilé k výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví 

a případně specializaci, pro které má být zapsána a splňuje další zákonné podmínky (např. 

bezúhonnost, svéprávnost, je prosta úpadku) a má odpovídající materiálně technické zázemí 

a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti.  

Jako další společnou podmínku pro výkon činnosti mají znalci – fyzické osoby i právnické osoby 

povinnost mít na území České republiky trvalý pobyt, sídlo, nebo kontaktní adresu. Tím se otevírá 

možnost pro evidenci osob vykonávajících znaleckou činnost podle předpisů jiné členské země 

Evropské unie, pokud je zapsána v seznamu znalců. 

Znalec může vykonávat znaleckou činnost samostatně, nebo být zaměstnancem, společníkem nebo 

členem (a to pouze jedné) znalecké kanceláře. 

Dosavadní výkon znalecké činnosti znalci – fyzickými osobami zůstává a výkon činnosti 

znaleckými ústavy (právnickými osobami) se do budoucna má členit podle charakteru právnické 

osoby, která činnost vykonává. Ve všech případech se však vyžaduje další podmínka, aby osoba 

znalce se nenacházela v úpadku a měla pojištění odpovědnosti. 

                                                 
69 Srov. důvodová zpráva k zákonu o znalcích 2017 
70Zde odkazuje důvodová zpráva na judikaturu Evropského soudního dvora k rovným a transparentním podmínkám 
pro výkon určité výdělečné činnosti (srov. C-162/99 Komise v. Itálie). 
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Znalecké kanceláře 

Znaleckou kanceláří mají být napříště právnické osoby soukromého práva - obchodní korporace, 

které splňují stanovená zákonná kritéria. 

Těmi jsou např. výkon činnosti prostřednictvím nejméně jednoho znalce, většina hlasovacích práv 

i členů statutárního orgánu ve společnosti ve prospěch znalců. Společnost má povinnost 

vypracovat pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké činnosti). 

Nově navrhované dělení znaleckých subjektů tedy není nepodobné situaci na Slovensku od r. 2004 

zavedené již zmiňovaným zákonem č. 382/2004 Zb. z. 

Znalecké ústavy 

Znaleckými ústavy mají být vysoké školy nebo jejich součásti, veřejné výzkumné instituce, státní 

podnik, ústav, organizační složka státu,  vnitřní organizační jednotka této složky nebo osoba 

veřejného práva, pokud vykonává vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru a odvětví 

a případně specializaci alespoň po dobu 3 let. 

Zákon má stanovit další podmínky pro výkon znalecké činnosti ústavů, např. ústav má povinnost 

mít vypracována pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké činnosti, či mít 

odpovídající materiálně technické zázemí, přístrojové vybavení a personální zázemí, které dává 

záruku řádného výkonu znalecké činnosti. 

Zákon však nepočítá se zapojením znaleckých ústavů do dohledu nad znaleckou činností, např. při 

organizování a ověřování zkoušek odborné způsobilosti, jak to bylo zavedeno ve slovenské právní 

úpravě (srov. kap. 3.2). 

 

2.6.2 Zamýšlené změny v dohledu nad činností znalců a znaleckých ústavů  

Dohled nad činností znalců má být podrobně upraven v samostatné (čtvrté) části zákona.  

Orgány veřejné moci pro řízení ve věcech znalců a pro výkon dohledu nad jejich činností mají 

nadále zůstat předseda krajského soudu a ministerstvo (tedy nikoli ministr) spravedlnosti. Právě 

otázka děleného výkonu pravomoci ve věcech znalců je však předmětem pozměňovacích návrhů 

poslanců. Zůstane-li však návrh zákona nezměněn, bude předseda krajského soudu vykonávat 

dohled nad činností znalců - fyzických osob a ministerstvo nad činností obchodních korporací jako 

znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. S navýšením organizačních i procesních úkonů tedy 

nemá současně dojít k přenesení kompetence výlučně na ministerstvo, jako k tomu došlo na 
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Slovensku (více v kap. 3.5), konečný výsledek však bude znám až po projednání návrhu zákona ve 

druhém čtení Poslaneckou sněmovnou.  

Zákon má stanovit výslovně oprávnění předsedy krajského soudu a ministerstva spravedlnosti 

(orgány dohledu) dohlížet nad tím, zda znalci postupují v souladu se zákonem, právními předpisy 

vydanými k jeho provedení a obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví.  

Důvodová zpráva k předkládanému návrhu zákona z roku 2017 uvádí, že při provádění dohledu 

nad činností znalců budou orgány dohledu postupovat především podle postupu upraveného 

zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Přitom se v zákoně počítá s posilněním dohledových kompetencí orgánu dohledu, a to povinné 

pravidelné kontroly znaleckých posudků vypracovanými znalci (popsáno dále).  

Navíc zákon zakládá oprávnění orgánu dohledu při dohledové činnosti posuzovat správnost 

znaleckého posudku. Po rozsáhlých připomínkách při projednávání zákona i při přípravě vydání 

Instrukce je zatím otázka věcného přezkumu znaleckého posudku vykládána v § 22 instrukce jako 

„nejen dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí znaleckého úkonu, ale též provedení úkonu 

s náležitou odbornou péči (lege artis)“.  

Tím se oprávnění správního orgánu vztahuje na otázky: „zda je závěr posudku přezkoumatelný a postup 

znalce opakovatelný, zda neodporuje zásadám formální logiky, zda měl znalec k dispozici všechny relevantní 

podklady a náležitě je v posudku označil a zda s přihlédnutím ke vstupním informacím použil určitou metodu, 

postup či údaj důvodně“.  Tedy omezený rozsah posouzení věcné správnosti posudku je vymezen 

obdobně, jako se předpokládá v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v rámci 

hodnocení důkazu znaleckým posudkem v soudním řízení (srov. kapitola 4.). Proto lze očekávat, 

že pojem přezkumu věcné správnosti posudku bude doformulován, nebo vykládán i v případě 

přijetí nového zákona obdobně. 

Kromě výkonu dohledu v případech, které jsou předsedovi krajského soudu či ministerstvu 

spravedlnosti oznámeny jinými orgány veřejné moci nebo dalšími subjekty, a které mohou vést jak 

k zahájení kontrolního řízení, tak i řízení přestupkového, stanoví zákon novou pravidelnou 

dohledovou pravomoc předsedů krajských soudů, kteří mají nejméně každých 5 let výkonu 

znalecké činnosti provést hodnocení alespoň 3 namátkově vybraných posudků znalce. 

Při této činnosti mají rovněž vypomáhat poradní sbory pro znalecké otázky složené 

z respektovaných znalců. Předsedové krajských soudů by proto měli nadále vykonávat dosti 

rozsáhlou pravidelnou kontrolní činnost, kterou by při dosavadním celkovém počtu zapsaných 

znalců mělo procházet přibližně 200 znalců ročně, každý s 5 posudky, tedy (toliko pravidelnou) 
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kontrolou by mělo procházet kolem 1000 znaleckých posudků ročně v průměru na každém 

krajském soudu. To by mělo vést dle důvodové zprávy k rozpočtovému navýšení o plat jednoho 

úředníka na každý krajský soud a 10 zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti. S navýšením výdajů 

se počítá i u odměny členů poradního sboru, která by měla činit 450 Kč na hodinu, nadále by se 

tedy jednat v případě členství v poradním orgánu o činnost spadající pod výkon znalecké činnosti. 

Zákon zakládá informační povinnost pro orgány veřejné moci, které se při své činnosti dozví 

skutečnosti, které nasvědčují porušení povinností znalcem. 

Seznam znalců 

Seznam znalců je definován jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo, 

a do něhož se zapisují znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy. Tento seznam má mít do 

budoucna veřejnou a neveřejnou část.  

Veřejná část bude obsahovat zejména identifikační a kontaktní údaje znalce, údaje o oboru 

a odvětví jeho znalecké činnosti, neveřejná část údaje o probíhajících přestupových řízeních, 

uložených výtkách a např. údaje o bydlišti znalce. 

Vedle seznamu znalců bude veden další veřejný informační systém, který bude evidovat všechny 

podané posudky znalců. 

Práva a povinnosti znalce 

Povinnosti znalce jsou definovány v podobném rozsahu, jako v dosavadní právní úpravě, šířeji je 

popsána povinnost znalce neodmítnout vypracování posudku zadaného orgánem veřejné moci. 

Důvody odmítnutí jsou konkretizovány např. na situace, kdy znalci počet nebo povaha zadaných, 

dosud nezpracovaných znaleckých posudků neumožňuje podat další znalecký úkon s odbornou 

péčí a včas, případně mu závažné zdravotní okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo 

neočekávané pracovní povinnosti neumožňují vykonat úkon s odbornou péčí a včas. 

Nově zákon stanoví oznamovací povinnost znalce o skutečnostech, které mohou vést 

k pozastavení nebo zániku znaleckého oprávnění a evidenční povinnost znalce. 

Ta spočívá v povinnosti evidovat znalecké posudky ve veřejném informačním systému 

Ministerstva spravedlnosti podle stanovených pravidel (vedle označení znaleckého posudku, jeho 

zadavatele a oboru, v němž je posudek zpracován, znalec bude vyznačovat termíny zadání 

i vypracování posudku, označení spisové značky řízení, pro nějž byl vydán). 

Povinnost řádného, včasného podání znaleckého posudku, jakož i jeho podání v příslušném oboru 

a odvětví vyplývá z oddílu zákona, jenž nově upravuje znalecký posudek, jeho náležitosti, podání 
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a vedení jejich evidence. K navrhovaným změnám zákona ve vztahu k náležitostem znaleckého 

posudku se pojednává dále v kapitole 4. 

Znalečné 

Znalec má dle nové právní úpravy právo na znalečné a náhradu nákladů. Výše znalečného se 

stanoví ve smlouvě, případně dle stanoveného tarifu v prováděcí vyhlášce (tam, kde není stanovena 

smlouvou nebo v případech vypracování znaleckého posudku pro orgán veřejné moci). 

Náhrada nákladů znalce se má vztahovat k nákladům, které účelně vynaložil k provedení úkonu, 

a na náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem. 

Prováděcí vyhláška by měla výši odměny znalce dle důvodové zprávy stanovit v rozmezí 350-550 

Kč (pozměňovací návrhy směřují ještě do vyšší sazby) a rovněž by mělo dojít k širší možnosti 

účtování odměny dle stanovených paušálních částek odměny. 

Pro splatnost znalečného za posudky vypracované pro orgány veřejné moci stanoví zákon lhůtu 15 

dnů od právní moci rozhodnutí o přiznání znalečného. 

Posouzení výše odměny a náhrady nákladů znaleckého posudku, a to včetně mimořádného zvýšení 

či snížení odměny, má i nadále u posudků zadaných v řízení vyplývat z vrchnostenského 

rozhodnutí orgánu veřejné moci v řízení, kde byl posudek vyžádán. 

Znalecký posudek 

Návrh zákona se věnuje podrobnému vymezení náležitostí znaleckého posudku a způsobu jeho 

vypracování a zavádí možnost jeho vyhotovení v elektronické podobě. Důležité je i speciální 

ustanovení o archivaci znaleckého posudku po dobu 10 let. 

Podrobně je popsána struktura znaleckého posudku, kterou tvoří (dle současné dobré praxe) titulní 

list, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, závěr, přílohy, znaleckou doložku a otisk úřední pečeti. 

Nově se stanoví i obsahová náležitost, řádné odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumání 

znaleckého posudku a jeho úplnost, pravdivost a přezkoumatelnost. 

Zákon výslovně uvádí podrobné podmínky specifikace osoby, která posudek vypracovala za 

znaleckou kancelář či ústav a osoby oprávněné za kancelář nebo ústav jednat. 

Důležitou novinkou je povinnost znalce zpracovat obsahově posudek „kromě odůvodněných případů 

v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví“. 

K postupu znalce při podání znaleckého posudku zákon stanoví jeho povinnost „na žádost orgánu 

veřejné moci, před nímž má být znalecký posudek použit, osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit“. 
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Přechodná ustanovení  

Na poměry znalců a znaleckých ústavů zapsaných podle dosavadního předpisu mají velký vliv 

plánovaná přechodná ustanovení v zákoně, tedy za jakých podmínek bude možný výkon činnosti 

znalce pro nynější znalce. 

Zákon aktuálně zapsaným znalcům a znaleckým ústavům poskytuje pouze lhůtu 5 let (resp. 1 roku) 

pro další výkon činnosti, během které musí doložit splnění zákonných podmínek pro jmenování 

znalce, resp. ústavu. Zápis do seznamu dle nových pravidel je tak (krom znaleckých ústavů dle 

nové terminologie, tedy ústavů zapsaných do oddílu druhého dle § 21 odst. 3 ZnalZ) jedinou 

možností, jak ve výkonu funkce po účinnosti nového zákona pokračovat. 

 

2.6.3 Připravované změny v řízení ve věcech znalců a v odpovědnost znalců 

Navrhovaný zákon výslovně stanoví, že orgány dohledu postupují v řízeních ve věcech znalců dle 

ustanoveními části prvé, druhé a třetí SprŘ (řízení o jmenování znalcem, řízení o pozastavení 

činnosti znalce, řízení o zániku práva vykonávat znaleckou činnost).  

Speciálně jsou také v návrhu zákona upraveny některé momenty řízení, např. u řízení o jmenování 

znalcem se rozhodnutí předsedy krajského soudu či ministra spravedlnost v případě vyhovění 

žádosti nevyhotovují, jen se provede příslušný zápis.  Dále v řízení o pozastavení činnosti znalce 

nedochází k suspenzivnímu účinku podaných opravných prostředků a také zákon např. výslovně 

uvádí možnost pověření zaměstnance soudu jednotlivými úkony ve správním řízení podle tohoto 

zákona, s výjimkou vydání rozhodnutí.  

Návrh zákona blíže stanoví i kvalifikační předpoklady zaměstnance pověřeného k provádění úkonů 

správního orgánu v řízení o přestupku, tedy vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském 

studijním programu v oboru právo a právní věda na vysoké škole v České republice. Nemá-li 

pověřený zaměstnanec takové vzdělání, musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu v jiné oblasti a prokázat odborné znalosti zkouškou u ministerstva.  

Tento zaměstnanec by dle důvodové zprávy měl odbřemenit od části správních činností 

místopředsedy a předsedy krajských soudů, u nichž nároky na dohledovou činnost navrhovaným 

zákonem značně narůstají. 

Jinak na řízení v zásadě dopadají obecná i zvláštní pravidla správního řízení dle části prvé až třetí 

SprŘ.  

Výjimkou je udělení výtky (která nahrazuje současný institut výstrahy), které se udílí ve 

zjednodušeném režimu s aplikací obecných principů správního řízení. 
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Řízení o správněprávní odpovědnosti znalce povedou i nadále orgány dohledu (ministerstvo 

spravedlnosti a předsedové krajských soudů) podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, neboť porušení povinností znalce nebo znaleckých ústavů či znaleckých 

kanceláří je v navrhovaném zákoně kvalifikováno jednotlivými skutkovými podstatami přestupků 

(jak bylo zavedeno již novelou ZnalZ provedenou zák. č. 183/2017 Sb. účinnou od 1. 7. 2017). 

Oproti dosavadní právní úpravě jsou v přestupkovém řízení zavedeny některé změny, např. 

prodloužení promlčecí doby přestupku na 5, resp. 7 let, aby nedocházelo k promlčení přestupku 

tam, kde je znalecký posudek využíván jako důkaz v soudním řízení, a kde je na místě vyčkat 

výsledku dokazování tímto posudkem. Přibývá též povinnost předsedy soudu zveřejnit údaj 

o uložení trestu za přestupek znalce v seznamu znalců.  

Rovněž zákon přináší nové vymezení místní příslušnosti k vyřizování správních žalob ve věci 

znalců tak, že vymezuje konkrétní příslušnost krajských soudů pro vyřizování správních žalob proti 

rozhodnutím předsedů jednotlivých krajských soudů ve věcech znalců takovým způsobem, aby 

nápad správních žalob byl v zásadě rovnoměrně rozdělen mezi všechny krajské soudy. 

Zákon také stanoví povinnost znalce, znaleckého ústavu a znalecké kanceláře k náhradě újmy 

vzniklé v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.  

Návrh zákona zakotvuje speciální úpravu společné odpovědnosti při vzniku újmy, kterou 

vykonával znalec jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře jako odpovědnost 

společnou a nerozdílnou znalce i znalecké kanceláře. 

V konceptu objektivní odpovědnosti přináší možnost liberace znalce, pokud prokáže, že újmě 

nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. 

S tím souvisí i zavedení povinného pojištění znalců pro případ povinnosti nahradit újmu 

způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké činnosti.  

Výše limitu pojistného plnění sjednaného s pojišťovnou má být úměrná možným újmám, které lze 

v rozumné míře předpokládat s tím, že osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost (znalec 

ad hoc) ani znalecký ústav nemají povinnost být pojištěni. Minimální limity pojistného plnění má 

stanovit prováděcí vyhláška. 
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2.6.4 Stručná komparace současné právní úpravy a plánovaných změn v postavení 
znalců  

Návrh zákona se dle důvodové zprávy zaměřuje na řešení dosavadních problematických momentů 

přístupu k výkonu znalectví, odborné kvality znaleckých posudků a efektivnímu dohledu a kontrole 

nad výkonem znalecké činnosti.  

Proto je důležité si položit otázku, jaká řešení těchto problematických momentů přináší navrhovaný 

zákon a zda tato řešení mohou ke zlepšení situace přispět.  

Zatímco řešení navrhovaná zákonem v oblasti postavení znalců, tedy nový koncept vzniku nároku 

na jmenování znalcem a nové vymezení subjektů vykonávajících znaleckou činnost, lze hodnotit 

(s určitými dále popsanými výhradami) jako přínosné a odpovídající požadavkům na zvýšení 

odbornosti znalců i výsledku jejich práce – kvalitních znaleckých posudků, navrhovaný koncept 

dohledu nad činností znalců a řízení ve věci znalců nepostihuje zřejmě hlavní problémy, se kterými 

se odvětví potýká. 

Prvá část změn je přiměřeným přenesením moderní slovenské úpravy do našich znaleckých 

poměrů, kdy založení právního nároku na zápis do seznamu znalců by nepochybně měl následovat 

až po osvědčení vysokých odborných kritérií.  

Podobně by větší kvalitě znalecké činnosti mohlo napomoci nové dělení znaleckých subjektů 

a podrobnější úprava postavení a povinností právnických osob vykonávajících znaleckou činnost. 

Zavedení elektronického znaleckého deníku ve formě částečně veřejného elektronického seznamu 

může napomoci lepší veřejné kontrole znalecké činnosti – a v sousedním Slovensku tyto novinky 

působí již více než 10 let.  

Ale v otázce dělené kompetence mezi ministra spravedlnosti a předsedy krajských soudů 

v kombinaci s dalším zformalizováním procesních postupů při kontrole a zachování dosavadní 

úpravy řízení ve věcech znalců a přestupkového řízení, bude na předsedy krajských soudů uvalena 

celá řada nejudiciálních úkolů i rozhodovací činnosti na samé hranici jejich ústavní role. Zde je na 

místě spíše negativní očekávání v dalším efektivitě výkonu dohledu a disciplinární politiky v českém 

znalectví. Zdá se, že tato úprava ve zmiňované oblasti opouští konzervativní rakouské dědictví 

méně formálního dohledu znalecké činnosti předsedy krajských soudů a pokračuje v trendu 

formálních kontrol, plného přestupkového a jiného správního řízení, aniž by přitom výkon těchto 

kompetencí svěřila úřadu (ministerstvu), který svou podstatou je orgánem exekutivy, jak by se dalo 

očekávat podle zdroje většiny inspirací v novém zákoně – slovenské právní úpravy. 

Navrhované změny v náležitostech znaleckého posudku a způsobu jeho vypracování jsou 

analyzovány v následujících kapitolách 4 a 6. 
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Změny v postavení znalců 

Navrhovaný zákon v prvé řadě zachovává dosavadní základní koncept postavení znalce jako osoby 

samostatně výdělečně činné, vychází tedy i nadále z pojetí znalecké činnosti jako činnosti 

ekonomické, jejíž výkon je regulován zákonem a nad níž dohlížejí orgány veřejné moci, předsedové 

krajských soudů a ministerstvo spravedlnosti. 

Jako základní předpoklad výkonu znalecké činnosti má zůstat i nadále povinná registrace znalců 

v seznamu znalců, který má být nadále veden centrálně Ministerstvem spravedlnosti ve formě 

elektronického veřejného seznamu. Tomu má napomoci aktualizované a důslednější členění 

znalecké činnosti na obory a odvětví.  

Neprosadily se tedy ani tendence omezit osob evidovaných v seznamu znalců na činnost pouze 

pro orgány veřejné moci – na jedné straně (čímž by se měl řešit potencionální konflikt zájmů 

ekonomických a veřejného zájmu u znalce), ani varianta předání agendy seznamu znalců do 

kompetence profesních znaleckých organizací na straně druhé (která by znamenala zjednodušení 

řízení ve věcech znalců a odklon zatížení zejména krajských soudů na profesní komory, ovšem 

s rizikem menší kontroly státu nad výkonem znalectví). 

Podstatně se podle návrhu zákona rozšiřuje úprava přístupu k výkonu znalecké činnosti, omezuje 

se míra diskreční pravomoci předsedů krajských soudů při rozhodování o jmenování znalcem 

o možnost zamítnout žádost uchazeče z důvodu dostatečného počtu znalců v konkrétním oboru 

a odvětví.  

Tento důvod zamítnutí žádosti se nicméně v praxi již nepoužívá, k jeho omezení došlo v důsledku 

aplikace instrukcí ministra spravedlnosti účinných od roku 2012. 

Zákon za účelem zvýšení odborné způsobilosti znalců sjednocuje prověřování podmínky odborné 

způsobilosti znalce jednotnou vstupní zkouškou, která rovněž navazuje na dosavadní zkušenosti 

předsedů krajských soudů při přijímání nových uchazečů, a která se stala hlavním limitujícím 

faktorem (vedle délky požadované praxe v oboru) pro přístup ke znalecké činnosti. Tento 

objektivizovaný a transparentní model posuzování odborné způsobilosti by mohl sjednotit přeci 

jen ne zcela konzistentní politiku jednotlivých krajských soudů, kde prověřování odborné 

způsobilosti žadatelů často souvisí s důsledností přístupu vedení krajského soudu i možnostmi 

členů poradních sborů, jejichž aktivitou a odborností je současně i limitováno. Následující praktická 

část zkoušky však zůstává opět v kompetenci předsedů krajských soudů a jejich poradních sborů. 
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Změny v postavení a organizaci znaleckých ústavů  

Zásadní změna je navrhována v samotném okruhu subjektů oprávněných vykonávat znaleckou 

činnost. Namísto dosavadního členění subjektů na znalce (fyzické osoby) a ústavy (právnické osoby 

– byť členěné v seznamu v zásadě na právnické osoby soukromého a veřejného práva) navrhovaný 

zákon nově člení subjekty vykonávající znaleckou činnost na znalce (fyzické osoby), znalecké 

kanceláře (soukromoprávní korporace) a ústavy (stručně vzato jako veřejnoprávní výzkumné 

ústavy či organizační složky státu a jejich součásti71. 

Přitom znalecké kanceláře jsou při výkonu znalecké činnosti úžeji spjaté s výkonem znalecké 

činnosti znalci zapsanými v seznamu znalců, neboť tito znalci musí (za současného zákazu 

samostatné znalecké činnosti) být majoritními společníky společnosti vykonávající znaleckou 

činnost, za kterou současně nesou společnou odpovědnost (za vzniklou újmu při výkonu znalecké 

činnosti znaleckou kanceláří) a mají povinnost stanovit vnitřní postupy při vypracování posudku 

znaleckou kanceláří. 

Toto nové členění subjektů vykonávajících znaleckou činnost je předmětem silné kritiky znalecké 

obce a bylo též napadáno při projednání návrhu zákona ve sněmovně s ohledem na změnu pravidel 

při podnikání právnických osob ve znalecké činnosti a odlišným kritériím vyžadovaným pro zápis 

znaleckých kanceláří a ústavů. 

Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že právě činnost znaleckých ústavů komerčního 

charakteru byla častým zdrojem výhrad k účelovosti zpracování znaleckých posudků a pravidla pro 

vypracování posudků těmito ústavy je stávající právní úpravou stanovena velmi benevolentně 

v porovnání s výkonem činnosti znalců, kteří mají povinnost vykonávat znaleckou činnost osobně. 

Proto toto zpřísnění podmínek (spolu s povinným vypracování postupů při vypracování 

znaleckého postupu) by mohly (namísto zvažované povinné akreditace) přinést zlepšení úrovně 

znaleckých posudků i zvýšení záruk nestrannosti těchto osob. Tím by mohlo být dosaženo i zvýšení 

důvěry veřejnosti ve výkon znalecké činnosti a potažmo i soudnictví. 

Toto členění také lépe odráží roli ústavů v soudním řízení, neboť právě vědecká pracoviště bývají 

nejčastěji povolávány k přezkoumání závěrů posudků podaných znalci  - fyzickými osobami, 

případně komerčními znaleckými ústavy v případech, kdy výsledky dosavadního dokazování jsou 

v rozporu s odbornými závěry posudku72.  

                                                 
71 Zde předkladatel zákona respektoval připomínky Ministerstva vnitra v připomínkovém řízení zohledňující postavení 
Kriminalistického ústavu Policie ČR a vedle výzkumných ústavů zahrnul do této kategorie též organizační složky státu 
a jejich součásti 
72 Srov. § 127 odst. 2, 3 OSŘ 
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Zachování možnosti výkonu znalecké činnosti právnickými osobami  - korporacemi, je přitom 

žádoucí, neboť některé zadané úkoly jsou natolik komplexní a mezioborově orientované, že 

vypořádat se s takovým zadáním vyžaduje povolání subjektu se značně širokým okruhem 

znaleckého oprávnění a potřebným personálním a technickým vybavením. 

K dosavadnímu výčtu práv a povinností znalce má nově přibýt povinnost znalce oznamovat 

skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku oprávnění ke znalecké činnosti 

a povinnost evidovat znalecký posudek ve znaleckém deníku má nahradit povinnost jej evidovat 

v evidenci posudků což je elektronická evidence umožňující dálkový přístup, a to do 5 dnů od jeho 

vypracování. Výhody elektronické evidence budou zřejmě převažovat, nevýhodou bude ovšem 

řada technických komplikací spočívajících v zajištění dálkového přístupu velkému množství znalců 

a zajištění ochrany soukromých dat v celém, relativně otevřeném systému. Některé povinnosti 

znalce jsou přesněji definovány (např. povinnost vypracovat znalecký posudek pro orgány veřejné 

moci, povinnost mlčenlivosti) a z práv znalce je nově definován pojem znalečného jako souhrnná 

částka odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě. 

U znalečného se především počítá podle důvodové zprávy předkladatele v prováděcí vyhlášce 

s navýšením odměny znalce, což je samo o sobě jedním z největších praktických přínosů nového 

zákona73.  

Co v právech znalce není předkladatelem zákona reflektováno, je potřeba rozšíření souvisejících 

povinností součinnosti orgánů veřejné moci a ostatních subjektů při obstarávání podkladů pro 

vypracování posudku. 

Jak je blíže popsáno dále (zejm. v kapitolách 4 a 6), kvalita znaleckého posudku a věrohodnost jeho 

závěru spočívá ve značné míře právě na kvalitě shromážděných podkladů posudku. Přitom při 

jejich získávání znalec naráží na řadu překážek (včetně neochoty jiných subjektů ke spolupráci) 

a není-li právní nástroj k posílení práva znalce součinnost na dalších subjektech vyžadovat, bývá 

úsilí znalce zbytečné a závěry jeho posudku mohou být nevěrohodné74. 

 

                                                 
73 Takto je např. dle Kolegia předsedů krajských soudů ze dne 19. 5. 2015 vyslovena podpora záměru „nově a komplexně 
upravit znaleckou a tlumočnickou činnost. Nová úprava by však neměla způsobit další administrativní zatížení soudů, ale naopak řízení 
ve věcech znalců a tlumočníků co nejvíce zjednodušit. Jejím cílem musí být i odpovídající nastavení odměňování a náhrad výdajů, neboť 
stávající úprava je z tohoto pohledu demotivující a ve svém důsledku pak může být i jednou z příčin vzniku průtahů v řízení.“ 
74 DÖRFL, L. Trampoty s ustanovením znalce stranami řízení. Soudce 1/2017, ISSN 12115347. s 18 
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2.6.5 Porovnání dosavadního pojetí výkonu dohledu a odpovědnosti znalců 
s připravovaným zákonem  

Jedním z hlavních přínosů návrhu zákona má být posílení dohledu nad činností subjektů 

vykonávajících znaleckou činnost. Vedle objektivizace odborných předpokladů pro výkon činnosti 

znalce a změn v postavení právnických osob vykonávajících znaleckou činnost, která má zaručit 

vyšší odbornou úroveň znalců zapsaných v seznamu, má být zavedena také důslednější a pravidelná 

kontrola znalců. Jejím nástrojem je nově udílená pravomoc předsedů krajských soudů k provádění 

pravidelných namátkových kontrol znaleckých posudků. Toto navrhované zpřísnění kontrol je 

vedeno veřejnou poptávkou po větším dohledu nad výkonem znalecké činnosti, která vzniká na 

základě mediálně známých kauz vadných znaleckých posudků.  

Způsob, kterým mají být kontroly prováděny, však procesně není v novém návrhu zákona upraven. 

Provádění kontroly proto musí podléhat ustanovením zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), což je relativně složitý proces zahrnující např. vypracování plánu kontrol na 

kalendářní rok, oznámení zahájení kontroly kontrolovanému subjektu, vypracování protokolu 

o provádění kontroly a kontrolní zprávy75. Samotné posouzení řádného výkonu znalecké činnosti 

mají provádět předsedové krajských soudů prostřednictvím pověřených osob a odborné posouzení 

vybraných posudků znalce mají provádět členové poradních sborů předsedy krajského soudu. 

Podle výsledku kontrolního řízení potom předseda krajského soudu zváží, zda jsou dány důvody 

pro zahájení dalšího – tentokrát přestupkového řízení. 

V závěrech kontrol budou předsedové krajských soudů odkázáni na závěry odborného posouzení 

správnosti vybraných posudků poradními sbory. Jejich členové mají být za výkon činnosti dle 

prováděcí zprávy honorováni částkou 450 Kč za hodinu. Krom toho, že pracovní zatížení 

uznávaných znalců touto agendou by bylo značné, jejich stanoviska budou zřejmě v rámci procesní 

obrany znalci zpochybňována. Jeví se jako problematické, že je koncepce zákona vyžadující 

důraznější kontrolu odbornosti a přísnějšího dohledu vystavěna na těchto dobrovolně 

spolupracujících osobách, které jsou značně vytíženy vlastní znaleckou či jinou pracovní činností. 

Navíc lze očekávat, že výsledky kontroly a i rozhodnutí v přestupkovém řízení budou často právě 

z důvodu argumentace proti závěrům členů poradních sborů končit u správních soudů.  

V důvodové zprávě k návrhu zákona se jako řešení nabízí posílení administrativního aparátu 

krajských soudů v průměru o jednoho vysokoškolsky kvalifikovaného pracovníka. Nárůst pracnosti 

agendy se tedy předpokládá. Předsedové krajských soudů však ani za těchto podmínek nesouhlasí 

s rozšířením obligatorní kontrolní činnosti, neboť představuje značný nárůst činností spadajících 

                                                 
75 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 4-14. In: Sbírka zákonů. Česká republika, 2012. Částka 86 
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pod přímou odpovědnost předsedů krajských soudu a neúměrně zatíží členy poradních sborů76. 

Možnost pověření vysokoškoláka k činnosti agendy znalců (která zřejmě souvisí s avizovaným 

nárůstem počtu zaměstnanců krajských soudů o jednu osobu) může pomoci část přípravy 

rozhodnutí a provádění kontrol delegovat na tuto osobu. Vyhodnocení výsledku kontrol, vedení 

poradních sborů a přestupkového řízení, jakož i zastupování předsedy krajského soudu před 

správním soudem, však zůstane odpovědností předsedy, či místopředsedy krajského soudu. 

Ti, krom správy soudu, sami ještě vykonávají též soudcovskou funkci.  

Procesní úprava pamatuje na některé kritické momenty střetu přestupkového řízení s probíhajícím 

řízením před soudem, kde je znalecký posudek využíván jako důkazní prostředek. V praxi se totiž 

často stává, že strana řízení napadá posudek prováděný jako důkaz před soudem pro jeho vady též 

v řízení o správněprávní odpovědnosti znalce před předsedou příslušného krajského soudu. V řadě 

případů se přitom může jednat o účelové jednání strany, v jejíž neprospěch závěry znaleckého 

posudku vyznívají. Konkrétně využití posudku v soudním řízení, na jehož závěry vyčkává správní 

orgán v řízení o přestupku, prodlužuje objektivní lhůtu k promlčení přestupku. Přitom je žádoucí, 

aby orgán dohledu měl v přestupkovém řízení k dispozici výsledek hodnocení napadeného 

znaleckého posudku soudem prvního i druhého stupně. Naopak trvání na dokončení 

přestupkového řízení dříve, než znalecký posudek bude hodnocen soudy obou stupňů co do jeho 

náležitostí a případných vad, by mohlo znamenat nepřípustné zasahování do nezávislosti soudu77. 

Proto by nový zákon měl pamatovat na řešení kolize těchto řízení alespoň prodloužením promlčecí 

lhůty pro přestupky, pokud posudek, jímž se znalec měl pochybení dopustit, je využíván 

v probíhajícím soudním řízení. 

Řešení kontrolní a dohledové činnosti, které nový zákon nabízí, tedy spíše napíná do krajnosti 

nynější ne příliš efektivní a pracný systém dohledu a kontroly a nezbyde, než v dlouhodobém 

horizontu nalézt lepší řešení. Jak vyplývá z Přílohy 2 této práce, ukládání správních trestů za 

pochybení při výkonu znalecké činnosti se zpravidla omezuje na pokuty. K vyškrtnutí ze seznamu 

dochází zcela výjimečně78. Významnou roli v této skladbě správních trestů hraje procesní složitost 

přestupkového řízení při projednání pochybení znalce i to, že znalci mohou uplatňovat jak odvolání 

proto správnímu rozhodnutí předsedy krajského soudu k Ministerstvu spravedlnosti, tak i 

v případě potvrzení trestu podat správní žalobu. Rovněž řízení o kontrole je procesně složitý 

                                                 
76 K tomu srov. např.: Stanoviska předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem k návrhu zákona o znalcích ze dne 3. 
4. 2018 Spr. 1526/2018. Zdroj Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dále výhrady poslanců při projednání návrhu zákona 
v Poslanecké sněmovně dne 3. března 2017, sněmovní tisk 1025. 
77 Srov. rozhodnutí v přestupkovém řízení předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2017 čj. Spr 
300/2016-232 
78 Srov. Tab. 1 v Příloze 2 
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nástroj, jehož využití pro kontrolu řádného výkonu znalecké činnosti je problematické. Proto i 

počet správních trestů uložených v rámci kontrolního řízení je velmi nízký79 

Přesun kompetencí na ministerstvo spravedlnosti, který byl při projednání návrhu zákona 

v Poslanecké sněmovně80 navrhován i s ohledem na skutečnost, že se jedná o výkon státní správy, 

se jeví ve světle nastíněné koncepce navrhovaných změn jako lepší řešení. Tomuto argumentu je 

navíc třeba přiznat racionalitu, neboť kumulování správněprávní činnosti, kontrolní činnosti 

a vedení přestupkových řízení a navazujících soudních řízení na předsedy soudů naráží nejen na 

přetíženost těchto osob jinými, prioritními úkoly, ale dokonce koliduje s ústavní rolí soudů 

a soudních funkcionářů, kteří jsou především součástí moci soudní. Řízení ve věcech znalců však 

i v případě jeho převedení do výhradní kompetence Ministerstva spravedlnosti zůstane těžkopádné 

a zdlouhavé. 

Koncept odpovědnosti znalců za újmu vzniklou ze znalecké činnosti je v novém zákoně doplněn 

speciálním liberačním důvodem, který odpovídá charakteru vykonávané činnosti. Společně se 

zavedením povinného pojistného vytváří lepší rámec odpovídající současnému výkonu znalecké 

činnosti.  

 

3. Stručné porovnání právní úpravy znalecké činnosti v Rakousku a na Slovensku 

3.1 Postavení znalců v Rakousku 

Podmínky pro výkon činnosti, práva a povinnosti 

Rakousko patří rovněž mezi země, ve kterých je činnost soudních znalců regulována speciálním 

zákonem. Shodně, jako v České republice, stanoví zákon předpoklady pro výkon znalecké činnosti, 

podmínky řízení o zápisu do seznamu znalců a kompetence orgánů veřejné moci při výkonu 

dohledu nad znaleckou činností.  

Tradičně, jako je tomu v prostoru zemí vycházejících z rakousko-uherského právního systému, 

vedou seznamy znalců soudy, v Rakousku jsou to konkrétně předsedové zemských soudů81.  

Základními prameny úpravy postavení znalců jsou zákon č. 137/1975 o všeobecně přísežných 

a soudně certifikovaných znalcích a tlumočnících (SDG)82 a zákon č. 136/1975 (GebAB – srov. 

                                                 
79 Srov. Tab. 2 v Příloze 2 
80 Výhrady při projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně dne 3. března 2017, sněmovní tisk 1025. 
81 Zemské soudy v Rakouské republice (landsgericht) jsou soudy odvolacími a zaujímají i s ohledem na rozsáhlé 
personální kompetence v soudní soustavě místo odpovídající krajským soudům v České republice. 
82 Zákon č. 137/1975 BGBI Bundesgesetz vom 19. Feber 1975 über den allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen und Dolmetscher (SDG), StF: BGBl. Nr. 137/1975. 
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pozn. 87) o odměňování. Některé povinnosti znalců, jakož i postup a náležitosti podávání 

znaleckého posudku stanoví procesní předpisy. 

Znaleckou činnost mohou v Rakousku vykonávat pouze osoby zapsané v seznamu všeobecných 

přísežných znalců vedených předsedy zemských soudů (příslušných zpravidla podle bydliště 

znalce), které splňují zákonné předpoklady. Těmi jsou zejména odborné předpoklady, skládající se 

jak z vědomostí o nejdůležitějších procesních předpisech, postupu znalce při vypracování posudku 

a jeho náležitostech a dále z desetileté odborné praxe v požadovaném oboru, kterou lze u oborů 

s požadovaným vysokoškolským studiem doložit i za kratší dobu 5 let.  

Znalec musí být svéprávný, fyzicky a psychicky způsobilý, důvěryhodný, spořádaných 

hospodářských poměrů a musí disponovat potřebným materiálně-technickým zázemím.  

Zákon dále požaduje bydliště znalce na území Rakouska, případně jiné členské země EU nebo 

Švýcarska a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou znaleckou činností. 

Znalcem zapsaným v seznamu může být jen člověk. Není však vyloučeno, aby k vypracování 

znaleckého posudku byla určena i jiná osoba (včetně osoby právnické), avšak jen pro jeden 

konkrétní případ. Výběr znalce pro jednotlivý případ mimo seznam znalců není přitom tak striktně 

vymezen zákonnými důvody, jako je tomu v Česku (srov. § 24a ZnalZ). 

Znalci mají oprávnění vykonávat činnost jen po dobu jejich znalecké certifikace, kterou jim udílí 

zápisem předseda zemského soudu na 5 let. Certifikaci je možno obnovit na dalších 5 let. Označení 

znalce proto zahrnuje označení všeobecně přísežný, soudně certifikovaný znalec. 

Znalci zapsaní do seznamu nemají činnost omezenou jen na podávání posudku před soudy. Jedná 

se však jednoznačně o činnost preferovanou a prestižní, a to jak s ohledem na výši odměn v řízení 

před soudem, které se dle sazebníku výrazně neliší od běžné smluvní odměny, a kromě toho 

i s ohledem na pravidelnou certifikaci, kde znalec dokládá ke své žádosti právě posudky 

vypracované pro soudy, případně si předseda zemského soudu na vypracované posudky může od 

soudu vyžádat referenci. 

Právo na odměnu je tedy u znalce zaručeno zákonem o poplatcích – GebAG83 a její výše je pro 

řízení před soudem stanovena dle náročnosti znaleckého úkonu (zejména s ohledem na potřebu 

odbornosti a vzdělání) sazbou až do 120 Euro na hodinu. Výše odměny je tedy podstatně vyšší 

a odpovídá v zásadě odměně odborníků za činnost vykonávanou mimo soudní řízení. 

                                                 
83 § 34 zák. č. 136/1975 BGBl Geschwornen und Schöffen in gerichtlichen Verfahren und der Vertrauenspersonen 
(Gebührenanspruchsgesetz - GebAG 1975) 
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Znalec má dále právo prokazovat své postavení průkazem vydaným zemským soudem a může 

požádat o zveřejnění doplňujících informací ke své osobě do seznamu znalců, včetně odkazu na 

své webové stránky, kde svou práci dále prezentuje. 

SDG zakotvuje v odůvodněných případech právo odmítnout znalecký posudek pro zapsaného 

znalce i jinou osobu povolanou k jeho podání odkazem na právo soudce odmítnout projednat 

případ, tedy zejména z důvodu podjatosti. 

Právo znalce na součinnost soudu a stran je zakotveno přímo v procesním předpise, občanském 

soudním řádu - ZPO84 a představuje pro znalce možnost žádat strany či třetí osoby o podklady či 

informace a možnost obrátit se na soud s žádostí o vynucení neposkytnuté spolupráce. 

Povinnost znalce upravuje SDG jen velmi stručně, neboť povinnosti spojené s podáním 

samotného znaleckého posudku jsou upraveny přímo v ZPO. 

Základní povinnosti znalce shrnuje přísaha zavazující k pečlivému zkoumání předmětu ohledání 

a věrnému a úplnému oznámení poznatků souladných s normami vědy, umění či řemesla.  

Mezi zákonem stanovené povinnosti znalce patří shodně, jako v České republice, především 

povinnost posudek pro soudy v případě svého ustanovení vypracovat (tuto povinnost mají ovšem 

i jiné osoby k posudku soudem povolané a nezapsané v seznamu).  

ZPO stanoví obecné povinnosti znalce spojené s podáním znaleckého posudku tak, že znalec je 

povinen posudek podat v uloženém termínu, seznámit se osobně se všemi podstatnými okolnostmi 

posuzovaného zadání a svůj posudek řádně odůvodnit, případně stvrdit před soudem85.  

Znalci mají rovněž povinnost hlásit změny ve všech údajích zapsaných k jejich osobě v seznamu 

znalců. 

Rovněž je znalec povinen před provedením své certifikace doložit předsedovi zemského soudu 

doklad o pojištění odpovědnosti. 

Řízení o zápisu do seznamu znalce, jemuž předchází certifikace, je vedeno neformálně. Spočívá 

v posouzení zákonných podmínek pro výkon znalecké činnosti předsedou soudu (popsáno shora). 

Kromě toho předseda soudu posoudí, zda byla doložena patřičná odbornost, tedy dosažené 

vzdělání a délka praxe a zda uchazeč dává osobnostní záruku pro výkon činnosti znalce.  

K posouzení odborné způsobilosti a znalostí tzv. „minima“ (vědomosti o nejdůležitějších 

předpisech procesního práva, soudního znalectví a postupů a náležitostí znaleckého posudku) 

                                                 
84 Dokazování znaleckým posudkem a postup znalce upravuje oddíl 1 části 5 občanského soudního řádu z 1.8.1895 
(Zivilprozessordnung  - ZPO) 
85 Srov. § 357 ZPO 
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a zajištění potřeby nutného vybavení může předseda soudu sestavit komisi vedenou soudcem 

(či soudcem v penzi) a zahrnující též účast dvou zapsaných odborníků v seznamu dle oboru, jenž 

uchazeč požaduje a odborníka doporučeného profesní znaleckou komorou86. 

Tato komise je obdobným poradním orgánem, jako je u nás poradní sbor ministra spravedlnosti 

pro znalecké otázky (event. poradní sbory vytvořené dle podobného konceptu na základě instrukce 

předsedou krajského soudu), jejich složení je ale smíšené, členství v komisi je však placené. 

Komise prioritně provádí ústní přezkoušení, na uchazeči však může vyžádat písemný vzorový 

znalecký posudek. 

Zákon přímo stanoví, že na zápis do seznamu není nárok a nezakládá proti negativnímu rozhodnutí 

předsedy zemského soudu žádný opravný prostředek. 

Opravný prostředek se připouští pouze proti rozhodnutí, kterým byl znalec odvolán z funkce, a to 

jak na základě zjištěných pochybení, tak i na základě nesplnění podmínek pro opětovné udělení 

certifikace. 

O opětovnou certifikaci musí znalec sám požádat a v řízení o této žádosti posoudí předseda soudu 

podle dosavadních poznatků o činnosti znalce. Za tím účelem si vyžádá stanoviska soudů, pro které 

znalec svou činnost vykonával. Vychází přitom z označených soudních řízení, která znalec 

v žádosti o opětovné udělení certifikace vyznačí spolu s označením jím podaného znaleckého 

posudku.  

I v případě rozhodování o žádosti o opětovnou certifikaci si předseda soudu může vyžádat 

stanovisko komise. Samotné prodloužení certifikace nevyžaduje formu rozhodnutí. Rozhodování 

je předepsáno pouze v případě odebrání oprávnění pro výkon činnosti (§ 10 SDG) a vůči takovému 

rozhodnutí může znalec podat opravný prostředek. 

O opravném prostředku znalce proti rozhodnutí předsedy zemského soudu o odebrání oprávnění 

k výkonu činnosti rozhoduje předseda vrchního zemského soudu. 

Odpovědnost znalce upravuje v Rakousku rovněž trestní zákoník (StGB), kde je upravena 

odpovědnost za úmyslný trestný čin nesprávného znaleckého posudku87. 

Pochybení znalce při vypracování znaleckého posudku, které mohou mít vliv na délku soudního 

řízení (včetně bezdůvodného odmítnutí vypracování posudku, opožděnému podání posudku nebo 

nedostavení se k soudnímu jednání) jsou postihována dle § 354 ZPO separací náhrady nákladů 

                                                 
86 Např. Unie soudních znalců, Union des Sachverständiger. [Online]. Přístupné na adrese: www.sv-union.at 
87 § 288 zák. č. 60/1974 BGBI Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 
Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB) 
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řízení, nebo pořádkovou pokutou. Opakovaná, nebo závažná pochybení budou nepochybně 

reflektována soudem při pravidelném hodnocení znalce při žádosti o prodlouženou certifikaci. 

Řízení o správněprávní odpovědnosti znalce rakouská úprava nezná. Tím se ovšem situace v oblasti 

dohledu nad výkonem znalecké činnosti značně zpřehledňuje a zjednodušuje. Krom uvedeného 

existuje také možnost postihnout znalce za neetické chování v řízení před profesní komorou jeho 

zrušením členství. To může být důvodem pro vyvolání řízení o odebrání oprávnění k výkonu 

činnosti v řízení před předsedou zemského soudu dle § 10 SDG88. 

Odpovědnost znalce za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti je upravena 

ve speciálním ustanovení § 1299-1300 ABGB89.  

Pro osoby, které se „veřejně hlásí k úřadu“  a využívají ke své činnosti zvláštních odborných znalostí, 

vychází ABGB z domněnky existence této odbornosti a odpovědnosti za zaviněné (tedy 

i nedbalostní) jednání vedoucí ke škodě. V případě poskytnutí rady za odměnu, nastává 

odpovědnost znalce způsobená též nedopatřením, tedy bez složky zavinění.  

Konstrukce odpovědnosti tedy rovněž vychází ze speciální odpovědnosti osob poskytujících 

odbornou pomoc, jako je tomu u nás, byť je zde rozlišována odborná rada poskytovaná za odměnu 

a odborná pomoc v obecném smyslu. Náhrada zahrnuje pak vzniklou škodu i ušlý zisk. 

Dohled nad činností znalců  

Dohled nad výkonem znalecké činnosti je v Rakousku svěřen výhradně soudům, a to především 

předsedům zemských soudů, případně předsedům vrchních zemských soudů v případech 

podaných opravných prostředků do rozhodnutí předsedy zemského soudu o odnětí oprávnění 

k výkonu znalecké činnosti. 

Hlavním nástrojem dohledu je vedení seznamů znalců na zemských soudech, a potom především 

soudem prováděná pravidelná certifikace znalců. 

Jak bylo uvedeno výše, samotný zápis do seznamu předchází první udělení certifikace, k níž znalec 

dokládá zákonné předpoklady pro výkon činnosti, znalost znaleckého minima a dostatečnou 

odbornou praxi. Předseda soudu spolupracuje při ověřování podmínek certifikace s komisí, kterou 

za tím účelem jmenuje. 

                                                 
88 HANÁK, J. Institucionální otázky znalectví. Op. cit., s. 152  
89Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, 
StF: JGS Nr. 946/1811  
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Činnost komise probíhá do značné míry neformálně a upřednostňují se ústní pohovory s uchazeči, 

případně odborná stanoviska jednotlivých členů komise, kterými jsou vždy též odborníci 

z požadovaného oboru, zpravidla též navržení profesními sdruženími certifikovaných znalců. 

Na zápis do seznamu není dle SDG nárok, tudíž se v případě nevyhovění nevypracovává 

rozhodnutí, řízení se nevede dle předpisů pro správní řízení a není do tohoto rozhodnutí předsedy 

zemského soudu přípustný opravný prostředek. 

Obdobně při posuzování dalších podmínek registrace je významná především dosavadní zkušenost 

s výkonem znalecké činnosti zpracovávaná předsedy soudů, u kterých znalec svou činnost 

vykonával.  

Ostatní předpoklady kvalitního výkonu činnosti znalce, jako je udržování odborných znalostí, či 

etika vystupování znalce, je podporována především činností profesních komor znalců, jejichž 

reprezentanti mají možnost ovlivnit i další hodnocení znalce při jeho pravidelné certifikaci.  

Shrnutí 

Rakousko ponechává dohled nad výkonem znalecké činnosti na soudech, konkrétně na předsedech 

zemských soudů. Tím setrvává v tradici vedení seznamů a odpovědnosti za odbornou úroveň 

zapsaných znalců soudy. 

Tomu je, ovšem, přizpůsoben systém organizace a dohledu, který spočívá sice na činnosti předsedů 

zemských soudů, ale zároveň je nesvazuje vedením řízení o všech znaleckých otázkách podle 

přísných procesních pravidel, nýbrž jim ponechává značnou diskreční pravomoc v posouzení 

podmínek pro zápis do seznamu (v zákonném rámci). Přitom předsedové zemských soudů mohou 

využít pomoci odborných komisí, jejichž členy jsou jak zkušení soudci, tak i reprezentanti 

profesních znaleckých komor či respektovaných oborových znalců.  

Požadavek na veřejnou kontrolu odbornosti znalců je saturován povinnou certifikací, která je 

časově omezena na 5 let, a kterou znalec musí pro další období své činnosti vždy obhájit. V rámci 

této certifikace je proto možno řešit většinu excesů v činnosti znalců, které přesahují běžná opatření 

pořádkové povahy.  

Přitom se nedá říci, že by Rakousko nereflektovalo nové trendy v oblasti znalecké činnosti, neboť 

například možnosti seznamu znalců, který je veden v elektronické podobě, zahrnují jak schopnost 

informovat zúčastněné subjekty o osobách znalců zapsaných pro jednotlivé obory, ale zahrnují též 

možnost fakultativního využití pro účely prezentace výsledků znalecké činnosti.  
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Zákonná úprava statutu znalce je přitom relativně stručná, neboť většina povinností znalce 

vztahujících se k výkonu znalecké činnosti (včetně náležitostí znaleckého posudku, postupu znalce 

při jeho vypracování apod.) je upravena přímo procesními předpisy. 

Rovněž zjednodušení procesních pravidel při jmenování i dalších řízeních ve věcech znalců 

a absence správněprávní odpovědnosti znalce za pochybení při vypracování znaleckého posudku 

či znalecké činnosti vůbec, vede k výraznému zjednodušení pravidel pro dohled nad výkonem 

znalecké činnosti. Časově omezená certifikace činnosti znalce přitom dává záruku, že případná 

závažná pochybení znalce, nebo jeho nekvalifikovaný výkon činnosti, bude v rozumné časové lhůtě 

odpovědnými orgány veřejné moci vyřešen. 

Dohled nad výkonem znalecké činnosti uspokojivým způsobem zahrnuje též účast profesních 

organizací znalců při řízení o zápisu do seznamu znalců i o povinné certifikaci.  

Rakouský model znalecké činnosti setrval asi nejblíže původní koncepci tradiční středoevropské 

znalecké úpravy, který ponechává správu znalecké činnosti tradičně na soudech90. V kombinaci 

s přiměřeným finančním ohodnocením znalecké činnosti před soudem se však jeví jako časově 

úsporný a efektivní. 

 

3.2 Postavení znalců na Slovensku 

Podmínky pro výkon činnosti, práva a povinnosti 

Jak bylo uvedeno již v 1. kapitole této práce, výkon znalecké činnosti vychází i na Slovensku 

z obdobného pojetí, jako v České republice a v Rakousku, které vznik znalecké činnosti váže na 

povinnou evidenci v seznamu znalců vedeném orgány veřejné moci. Ty rovněž provádí nad 

výkonem znalecké činnosti dohled a je jim svěřena disciplinární kompetence. Základní náležitosti 

znaleckého posudku stanoví zákon a způsob provádění důkazu znaleckým posudkem pak procesní 

předpisy. 

Na rozdíl od rakouského modelu, prošla na Slovensku právní úprava znalecké činnosti zásadní 

reformou, která je nepochybným zdrojem inspirace nově připravované právní úpravy znalecké 

činnosti u nás.  Dalo by se velmi zjednodušeně říci, že organizace znalectví na Slovensku prošla 

modernizací tam, kam kráčí i záměry našich legislativců, zatímco rakouský model zůstává 

konzervativní a méně formální, byť v něm byly provedeny změny směřující k většímu důrazu na 

kontrolu odbornosti znalců. 

                                                 
90 ŠEVČÍK, P., ULLICH, L. Znalecké právo. Op. cit., s. 303 
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Pramenem právní úpravy je především zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch (dále jen zákon o znalcoch) a jeho prováděcí vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou 

sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov 

a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov stanoví výši a způsob určování 

znalečného a pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady stanoví  podrobné postupy vyhláška 

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Postup při ověřování odborné 

způsobilosti pro výkon znalecké činnosti a ostatní pravidla řízení ve věcech znalců upravuje dále 

inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti SR č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení 

znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti91. 

Tento relativně nový zákon a jeho prováděcí předpisy nahradily zákon č. 36/1967 Sb. a vyhlášku 

č. 37/1967 Sb. platné po rozdělení České a Slovenské federativní republiky do té doby též na území 

Slovenska. 

Zákon významným způsobem zmodernizoval pojetí znalecké činnosti a zásadním způsobem zasáhl 

i do výkonu kompetence dohledu nad touto činností. Znaleckou činnost charakterizuje nikoli jako 

podnikání92, ale výkon svobodného povolání. Tím především dává znalectví rámec svébytného 

stavu, na jehož výkon se vztahuje zákonná regulace, ale který současně určují další společné znaky 

spočívající ve společensky významné činnosti znalců93. Toto vnímání výkonu znalecké činnosti jako 

veřejného úřadu spočívá i v pojetí znalecké činnosti, která nemá být v zásadě činností profesionální, 

podnikatelskou, ale činností vedlejší94.  

V souladu s požadavky evropské legislativy založil nárok na jmenování znalcem po splnění 

zákonných předpokladů pro výkon činnosti, včetně zkoušky odborné způsobilosti. Dále založil 

výlučnou působnost ministerstva spravedlnosti pro dohled nad znaleckou činností, zejména vedení 

seznamu znalců, rozhodování o zápisu do seznamu, organizování zkoušek odborné způsobilosti 

i ve věci kontrol činnosti znalců a řízení o jejich disciplinární odpovědnosti. Zejména při 

organizování zkoušek odborné způsobilosti ministerstvo spolupracuje se znaleckými ústavy, které 

tak reprezentují účast znalecké obce na dohledu nad znaleckou činností. Výkon kontroly znalecké 

činnosti se provádí podle prováděcí vyhlášky č. 490/2004 Z.z. a vyřizování stížností upravuje 

obecný předpis, zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Zákon obsahuje ve své ve čtvrté části výčet 

                                                 
91 Internetový portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. [online], Přístupné na: www.justice.gov.sk 
92 § 2 odst. 7 zákona o znalcoch 
93 STRAPÁČ, P. – ĎURANA, M. Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právním  poriadku. Bratislava: 
Wolters Kluver, 2014. s. 48. ISBN 978-80-8168-099-1. 
94 Důvodová zpráva k návrhu zákona  o znalcoch. [online].  Cit. 30. 1. 2018. Přístupná na: www.nrsr.sk. 
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skutkových podstat přestupků, zatímco obecná právní úprava je obsažena v zákoně č. 372/1990 

o priestupkoch.  

Došlo ke změně dosavadního okruhu subjektů oprávněných vykonávat znaleckou činnost a výkon 

znalecké činnosti může na Slovensku provádět pouze osoba zapsaná v seznamu znalců, jenž vede 

pouze Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (dále jen ministerstvo). Seznam má povahu 

elektronického veřejného seznamu a zapisují se do něho znalci podle odvětví a oborů a podle 

identifikačních znalců znaleckých osob.  

Těmito osobami mohou být nyní znalci – fyzické osoby a dále právnické osoby – znalecké 

organizace nebo znalecké ústavy. Tyto osoby se zapisují do tří samostatných oddílů. Zákon stanoví, 

že výkon znalecké činnosti není podnikání. Umožňuje však výkon znalecké činnosti nejen pro 

řízení před orgány veřejné moci, ale též pro ostatní osoby na základě smlouvy. 

Do seznamu se zapisují osoby na základě jejich žádosti a po splnění zákonných předpokladů. Těmi 

jsou u znalců – fyzických osob zejména plná způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, 

absolvování kurzu znaleckého minima, odborného vzdělání a stanové délky praxe, složení zkoušky 

odborné způsobilosti a specializačního studia. Dále znalec musí doložit potřebné materiální zázemí 

pro znaleckou činnost a pojištění odpovědnosti.  

Jako znalecké organizace lze do příslušného oddílu seznamu zapsat právnické osoby, které mimo 

jiné doloží především materiální zázemí pro výkon znalecké činnosti, jsou pojištěny z odpovědnosti 

za způsobenou újmu, mají určenu zodpovědnou osobu za výkon znalecké činnosti a alespoň tři její 

společníci, státní zaměstnanci, nebo zaměstnanci v pracovním poměru jsou znalci zapsanými 

v seznamu pro příslušný obor a odvětví znalecké činnosti. 

Po splnění zákonných předpokladů mají znalci, znalecké organizace i ústavy právní nárok na zápis 

do seznamu. 

Znalecké ústavy jsou specializovaná odborná a vědecká pracoviště, která současně plní významnou 

metodickou roli v oblasti znalecké činnosti, zejména při výběru nových znalců a při výkonu 

dohledu nad znaleckou činností a jsou povolávány při řešení zvláště obtížných odborných zadání 

znaleckých posudků. 

Mezi povinnosti znalce patří, jako tradičně, povinnost provedení znaleckého úkolu, pokud je znalec 

ustanoven orgánem veřejné moci, povinnost nestrannosti, povinnost posudek vypracovat osobně 

a povinnost mlčenlivosti (tyto povinnosti jsou koncipovány v zásadě obdobně, jako je tomu u nás 

– srov. kap. 2.3.3).  
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Další zákonné povinnosti, které nejsou zcela obvyklé, je povinné pojištění znalce, povinnost znalce 

se soustavně vzdělávat a povinnost své úkony zaznamenávat do veřejně přístupného 

elektronického deníku.  

Otázka odbornosti a vzdělávání znalců je upravena na Slovensku podrobně. Každý uchazeč 

o znaleckou činnost je povinen absolvovat kurz znaleckého minima v předepsaném rozsahu, kurz 

odborné způsobilosti a ve stanovených oborech též specializační studium. Specializační studium je 

na Slovensku zavedeno i pro obory jako doprava, stavebnictví, strojírenství, zemědělství, 

elektrotechnika a další, tedy v mnohem širším rozsahu, než u nás95. Velkou roli v tomto vzdělávání 

hrají znalecké ústavy. 

Mezi práva znalce patří právo na znalečné a na náhradu účelně vynaložených nákladů. Způsob jeho 

určení i tarifní výši stanoví vyhláška č. 491/2004 Z. z., která dělí znalečné na odměnu určenu 

dohodou stran nebo hodnotou tarifní. Tarifní hodnota (závazná pro všechny znalecké úkony 

prováděné na základě zadání orgánů veřejné moci) se potom dělí na znalečné určené hodinovou 

sazbou, paušální sazbou, nebo podílovou sazbou dle předmětu zkoumání. Výše hodinové sazby je 

aktuálně stanovena na 13,28 Euro. Podílová odměna přichází v úvahu především u určování ceny 

nemovitostí a paušální sazba je určena pro některé jednotlivé úkony znalce, nebo pro posudky 

v některých odvětví (zdravotnictví)96. 

Na rozdíl např. od naší právní úpravy § 2 odst. 6 písm. b) zák. č. 382/2004 Z. z. stanoví obecné 

právo znalce na součinnost, která dále má být vymezena zvláštními předpisy (odkaz směřuje např. 

na § 210 Civilného sporového poriadku). 

Takto zakotvené právo na součinnost při činnosti znalce pro orgány veřejné moci je nepochybně 

výborným výkladovým východiskem a nabízí se možnost jeho aplikace např. při hodnocení 

procesního důkazního břemene stran – nebo při jiných procesních úkonech soudu, kterými se 

zajišťuje součinnost stran zejména při obstarávání podkladů znaleckého posudku. 

Znalec má rovněž v dílčích otázkách, právo na odbornou konzultaci odborníka z jiného oboru 

(jejíž důvod je povinen patřičně odůvodnit). 

                                                 
95 STRAPÁČ, P. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. o znalcoch, tlmčníkoch 
a prekladateľoch. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, áhradách výdavkov 
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladaťelov. Komentár. Bratislava 2016, Wolters Kluwer. s. 50. ISBN 
978-8168-499-9 
96STRAPÁČ, P. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. o znalcoch, tlmčníkoch a prekladateľoch. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, áhradách výdavkov a náhradách za stratu 
času pre znalcov, tlmočníkov a prekladaťelov. Komentár. Op. cit., s. 95 a násl.  
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Odpovědnost znalců na Slovensku lze, podobně jako u nás, rozdělit na odpovědnost trestněprávní, 

občanskoprávní, procesní i správněprávní. 

Trestněprávní odpovědnost upravuje § 347 zák.č. 300/2005 Z. z. trestný zákon ve skutkové 

podstatě úmyslného trestného činu nepravdivého znaleckého posudku.  

Občanskoprávní odpovědnost je postavena na obecné odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. 

Zák. č. 40/1964 Z. z. Občianského zákoníku. Její konstrukce je totožná s původní odpovědností 

za škodu u nás upravené dříve shodným předpisem přijatým v době společné republiky. Právní 

teorie dokonce vychází při posuzování rozsahu odpovědnosti znalců za škodu z bohatší české 

judikatury97. V této oblasti je tedy česká úprava odpovědnosti znalců za škodu vzniklou 

v souvislosti s jejich odbornou činností upravena od 1. 1. 2014 podrobněji v zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Tím se česká úprava občanskoprávní odpovědnosti konstruované jako 

odpovědnost za odbornou činnost blíží více úpravě rakouského ABGB a vystihuje přesněji význam 

a zvláštnost znalecké činnosti. 

V případech, kdy je znalecký posudek vypracován na základě smlouvy znalce s fyzickou nebo 

právnickou osobou, přichází též v úvahu vznik odpovědnosti za vady98. 

Procesní odpovědnost znalce přichází v úvahu v obdobných situacích, jako je tomu u nás, jedná se 

především o situace, kdy postup znalce ztěžuje, prodlužuje, soudní řízení např. neomluvenou 

nepřítomností u jednání, nebo jiným porušením povinností uložených soudem dle § 102 odst. 1 

zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku. Na rozdíl od české procesní úpravy u znalců 

není možnost uložení náhrady nákladů řízení za zmařené soudní jednání (separace nákladů). 

Správněprávní odpovědnost znalců vychází ze speciální úpravy zák. č. 382/2004 Z. z. a je 

konstruována v části čtvrté jako odpovědnost za přestupek a za jiný správní delikt. Skutkové 

podstaty přestupků jsou dle § 26 tohoto zákona zejm. porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti či 

neodevzdání úřední pečeti a průkazu po ukončení činnosti. Správního deliktu se znalec dopustí 

především tehdy, pokud způsobí průtahy v soudním řízení bez vážného důvodu (včetně překročení 

lhůty k vypracování znaleckého posudku), nebo poruší jiné povinnosti stanovené tímto zákonem. 

Jiného správního deliktu se mohou dopustit i právnické osoby vykonávající znaleckou činnost. 

Přestupky projednává ministerstvo spravedlnosti podle přestupkového zákona99. Správní delikty 

projednává rovněž ministerstvo a postupuje přitom (díky odkazu v § 32 zákona) podle zák. č. 

                                                 
97 STRAPÁČ, P.,  ĎURANA, M. Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právním poriadku. Op. cit., 
s. 151 a násl. 
98 Odpovědnost za vady vychází z ustanovení § 499 a násl. zák. č. 40/1964 Z.z.  Občianského zákoníka 
99 Na Slovensku je stále platná úprava přestupkového řízení dle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
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71/1967 Z. z. správny poriadok. Důvodem rozdělení odpovědnosti na přestupky a jiné správní 

delikty spočívá v konstrukci těchto správních deliktů, neboť u přestupků je vyžadováno zavinění a 

vztahuje se jen na fyzické osoby – znalce, zatímco u jiných správních deliktů je subjektem i 

právnická osoba a nemusí obsahovat subjektivní stránku deliktu100.  

Trestem za přestupky i za jiné správní delikty je především pokuta. Za jiný správní delikt lze uložit 

v případech, které to odůvodňují i povinnost doplnění odborného vzdělání. 

Dohled nad činností znalců    

Dohled nad činností znalců, znaleckých organizací a ústavů provádí podle zákona č. 382/2004 

Z. z. jen ministerstvo spravedlnosti. Od účinnosti zákona (1. 9. 2004) došlo tedy na Slovensku 

k zásadní změně kompetence v dohledové činnosti nad činností znalců, na základě které došlo 

k centralizaci výkonu veřejné moci na poli znalectví. Od soudů převzalo veškerý dohled nad 

seznamy znalců i výkonem znalecké činnosti ministerstvo spravedlnosti. 

 

Způsob dohledu je vymezen v ustanovení § 29 – 30 zákona a zahrnuje: 

- Sledování dodržování zákonnosti a správnosti postupu znalců a přezkum podnětů na jejich 

postup při výkonu znalecké činnosti 

- Kontrolu znaleckých deníků 

- Kontrolu soustavného vzdělávání a odborné kvalifikace 

- Kontrolu povinností uložených zákonem znaleckým ústavům. 

Způsob provádění dohledu blíže upravuje prováděcí vyhl. č. 490/2004 Z.z. a dopadá na ni částečně 

i postup při vyřizování stížností, který upravuje zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnosiach. 

Lze tedy konstatovat, že oblasti dohledu odpovídají částečně s českou právní úpravou (srov. kap. 

2.4.2), pokud zahrnují pravidelnou kontrolu znaleckých deníků a řešení konkrétních nedostatků 

v postupu znalců zjištěných z podání orgánů veřejné moci, nebo jiných subjektů (a též v zákonném 

přehledu výslovně nezmíněné vedení seznamu znalců).   

Způsob dohledu je však velmi podrobně upraven zmíněnou prováděcí vyhláškou a lze jej přirovnat 

v poměrech České republiky k provádění kontroly dle kontrolního řádu (účast pověřené a přizvané 

osoby k úkonům dohledu, provádění v místě výkonu činnosti znalce, písemné pověření ke kontrole 

                                                 
100 MACHAJOVÁ, J. Všeobecné správne právo 6. aktualizované vydanie. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 
2012. ISBN 9788089447749., s. 189 
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a jeho formální náležitosti, protokol o dohledu a možnost vyjádření a námitek k protokolu), která 

je ovšem upravena s přihlédnutím ke specifikům znalecké činnosti.  

Kontrolu provádí ministerstvo prostřednictvím pověřené osoby (pověření je písemné a má 

stanoveny zákonné náležitosti) a může být prováděna i v místě kanceláře znalce. Výkon dohledu je 

pojat velmi formálně a je v něm uvedena řada konkrétních postupů a pravidel (např. v souvislosti 

s možností namítat znalcem podjatost pověřené osoby apod.101 

Od provedení dohledu se odlišovaly kontroly znaleckých deníků, které mohly být prováděny 

nahodile nebo pravidelně. Pravidelná kontrola znaleckých deníků, která probíhala neformálně, 

jedenkrát ročně za uplynulý kalendářní rok. Od 1. 7. 2016 vznikla znalcům povinnost vést 

elektronický deník dle programové aplikace ministerstva spravedlnosti, do které má ministerstvo 

přístup. Tato pravidelná kontrola proto odpadla. 

Vyřizování podnětů na činnost znalců slouží ke kontrole konkrétních případů, ve kterých je 

signalizováno porušování povinností znalců. Ministerstvo postupuje při vyřizování podnětů 

v případech, kdy obsahují stížnost na pochybení znalce, podle speciálního předpisu, zákona. č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach, podle kterého evidují, přešetřují a vyřizují podání osob ke znalecké 

činnosti. Podle tohoto zákona ovšem může ministerstvo vyřizovat i podněty samotných znalců, 

pokud nesouhlasí se závěry provedeného úkonu dohledu. 

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60, resp. 90 dnů v odvodněných případech. Výsledky zjištění 

ministerstva mohou vést k zahájení úkonu dohledu dle vyhl. č. 490/2004 Z. z. V případě 

důvodného podezření o pochybení znalce potom může ministerstvo přistoupit k zahájení 

přestupkového řízení nebo řízení o správním deliktu vůči znalci, v jehož rámci je posouzena 

odpovědnost znalce či znalecké organizace či ústavu za zjištěné nedostatky v činnosti (příp. vady 

posudku). 

Zákon o znalcoch i jeho prováděcí vyhláška věnují (na rozdíl od naší platné úpravy) pozornost 

ověřování odbornosti znalců a dohledu nad udržováním a prohlubováním odbornosti.  

Vyhláška podává obraz o několika stupních vzdělávání znalců, které začíná kurzem znaleckého 

minima s předepsanou hodinovou dotací, studiem odborné způsobilosti a specializačním studiem 

pro obory, u nichž je toto vzdělání požadováno. 

Na organizaci i odborné náplni vzdělávacích kurzů mají spolupracovat znalecké ústavy a úroveň 

odborné způsobilosti se ověřuje u zkoušky odbornosti v rámci procesu přijímání nových znalců.  

                                                 
101 STRAPÁČ, P.,  ĎURANA, M. Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právním poriadku. Op. cit. s. 141 a násl. 
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Samotné zkoušky se vykonávají před tříčlennou komisí, jejíž členy jmenuje ministr spravedlnosti 

z řad zaměstnanců ministerstva a znalců. 

Kromě uvedeného vyhláška umožňuje provádět průběžné kontroly odbornosti znalců a toto 

ověření odborné způsobilosti může být uloženo jako jeden z trestů v řízení o správním deliktu 

znalce. 

Shrnutí 

Slovenská právní úprava znalecké činnosti od roku 2004 ukazuje jednu z možných cest, kudy se 

regulace znalecké činnosti může ubírat. 

Zachovává koncept povinné registrace osob, které znaleckou činnost vykonávají i pravomoc 

dohledu orgánů veřejné moci nad zápisem osob do seznamu znalců a kontrolou nad řádným 

výkonem činnosti znalců. 

Zvyšující se nároky na odbornost znalců na straně jedné i zachování určitých stavovských specifik 

na straně druhé vedou k precizaci předpokladů pro výkon znalecké činnosti a možnosti státu 

ověřovat splňování stanovených odborných kritérií. 

Přináší to s sebou ovšem nárůst složitosti administrativního přístupu při přijímání nových znalců, 

na provádění kontrol odborné stránky jejich činnosti i na důsledné uplatňování odpovědnosti 

znalců v případech, kdy činnost znalců stanovená náročná kritéria neplní. 

Proto je tato dohledová činnost zákonem svěřena výhradně ministerstvu spravedlnosti, které je 

v ústavním systému zakotveno jako orgán veřejné správy. Z praktického hlediska má také pro 

dohled nad výkonem znalecké činnosti potřebné organizační i personální předpoklady. Otázky 

odborné přípravy (včetně dalšího vzdělávání znalců) jsou svěřeny znaleckým ústavům, které tím 

získávají zvláštní statut mezi znaleckými subjekty, a jejichž předmět znalecké činosti je rovněž 

specifikován na případy nejsložitější či víceoborové. Na druhou stranu je správa znalectví zcela 

vydělena z dohledu justice samotné. Pro její fungování je přitom znalecká činnost zcela zásadní. 

 

3.3 Sjednocování role soudního znalce a jeho postavení v zemích EU 

Dosavadní organizace činnosti znalců je dělena podle jednotlivých národních úprav. Přitom role 

soudních znalců v soudním řízení roste a spolu s rozvojem evropských právních vztahů stále více 

pozornosti poutá i otázka přeshraniční spolupráce při dokazování znaleckým posudkem. 
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Dokazování znaleckým posudkem v přeshraničních sporech je dosud upraveno jen čl. 4.-16. 

nařízení č.1206/2001 z 28. 5. 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských 

nebo obchodních věcech (dále jen Nařízení).  

Toto nařízení není pro tak specifický důkazní prostředek, kterým je znalecký posudek, příliš dobře 

použitelné. Dožádání zadání totiž naráží na řadu technických obtíží. Zadání znaleckého posudku 

soudem například vyžaduje zpravidla konzultaci soudu se stranami, obstarávání podkladů znalcem 

vyžaduje následně spolupráci se soudem, kde je vedeno řízení a výslech znalce k předloženému 

posudku zpravidla vede k dalším procesním návrhům, které posuzuje soud, u kterého se řízení 

vede102. Proto soudy při využívání znalců z jiné členské země využijí spíše možnosti ustavení znalce 

znalého poměrů z jiné členské země postupem jeho ustanovení ad hoc, nebo ustanovením 

domácího znalce s přibráním konzultanta v jiné členské zemi.  

Proto probíhají přípravy na úrovni Rady Evropy pro přijetí doporučení pro členské státy v zájmu 

sjednocování praxe při ustanovování znalců a dokazování znaleckým posudkem i v oblasti unijního 

práva pro přijetí směrnice, která by sjednocovala standardy pro výkon znalecké činnosti v členských 

zemích a umožňovala soudům vybírat soudní znalce z národních seznamů pro řízení probíhající v 

jiných zemích i pro přeshraniční spory.  

Významným zdrojem poznatků o dobré praxi při ustanovování znalců, dokazování znaleckým 

posudkem i způsobu vypracování znaleckého posudku je dokument vypracovaný pro Radu Evropy 

mezinárodním výborem European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) z 8. října 

2014. Tento výbor složený ze soudců, akademických pracovníků i znalců provedl analýzu 

národních úprav a vymezil společné okruhy efektivní spolupráce soudů se znalci v řízeních 

spotřebou provedení zejména technických a medicinských znaleckých posudků. 

V uvedeném materiálu se podařilo soustředit poznatky z praxe civilních soudů při spolupráci se 

soudními znalci se zaměřením zvláště na úlohu soudních znalců v civilním řízení. Výbor se zabýval 

i otázkou postavení znalců v členských zemích, a to včetně podmínek výběru znalců, jejich role při 

dokazování a vymezení základních obecných požadavků na náležitosti znaleckého posudku.  

Již z tohoto dokumentu vyplývá, že znaleckou činnost lze na národní úrovni upravit tak, aby bylo 

možné lepší využití soudních znalců jedné členské země v civilním řízení v jiných členských státech. 

                                                 
102 DÖRFL, L. Judicial Expertise in the Czech Republic and Its Possible Way Towards the Euro Judicial Expertise, European 
Expertise and Expert Institute, Bruylant, 2014 Bruxelles 
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Kromě toho v současné době probíhají přípravy podkladů pro přijetí harmonizační směrnice, která 

by standardizovala základní požadavky na výkon znalecké činnosti v členských zemích, postavení 

znalce a jejich evidence i základní náležitosti znaleckého posudku.  

Přípravou podkladů pro harmonizační směrnici se zabývá například European Expertise and 

Expert Institute (EEEI)103, jenž vydal k této otázce řadu publikací, z nichž některé byly již vydané 

na půdě Evropského parlamentu, a připravil několik samostatných projektů pro popularizaci 

znalectví v soudních systémech členských zemí.  

V nich například zobecnil požadavky na právní úpravu statutu soudního znalce, okruh jeho práv a 

povinností, náležitosti znaleckého posudku i procesní vztahy znalce, stran a soudu v civilním řízení.  

Jako další vodítka pro spolupráci mezi členskými státy byly realizovány za podpory Evropské 

komise institutem EEEI projekty EGLE (European Guide for Legal Expertise) a Find an Expert. 

První zmíněný projekt soustředil díky spolupráci více než 200 odborníků z řad znalců, soudců, 

osob z jiné právní praxe a evropských institucí průvodce evropskou soudní znaleckou praxí.  

Průvodce byl publikován v roce 2016 pod názvem Guide of good practice in civil judicial expertise in EU104 

a obsahuje řadu zobecněných poznatků pro strany i soud při zajišťování znaleckého úkonu pro 

účely civilního řízení. Má usnadnit popisem společných standardů pro znaleckou činnost 

v členských zemích vyhledání osoby znalce, definovat obecně přijatelné požadavky na jeho 

procesní kroky při obstarávání podkladů posudku a řešení zadaných otázek a doporučit obecně 

uznávané náležitosti znaleckého posudku. Publikace přináší i kontakt na nově vytvářený Seznam 

evropských znalců, který se pokouší EEEI podle vytčených společných standardů sestavovat. 

Druhý z projektů Find an Expert, který v současné době probíhá, si klade za cíl shromáždit 

databázi národních znalců schopných podávat podle společných evropských standardů podávat 

znalecké posudku v jiných členských státech, zejména při přeshraniční civilní soudní spolupráci. 

Jeho výsledkem by měla být internetová aplikace, která by zajišťovala přístup do elektronického 

seznamu znalců z členských států, kteří by byli schopni zpracovat zadání z jiných členských zemí 

a podle standardů vypracovaných EEEI. Na projektu opět spolupracuje řada odborníků ze soudů, 

právní praxe i znalecké veřejnosti105. 

Dá se tedy říci, že soudní praxe v současné době i bez harmonizační normy může využít znalostní 

databáze i standardů připravených činností EEEI při zadávání znaleckého posudku znalcům z jiné 

členské země tak, aby očekávání při zadání znaleckého posudku stranou nebo soudem byla ze 

                                                 
103 Odkaz na činnost institutu lze najít na stránkách: http://gb.experts-institute.eu/ 
104LEMAIRE, J. Guide of good practice in civil judicial expertise in EU. Bruylant, 2016.Bruxelles. ISBN978-2-8044-9483-4 
105 Odkaz na tento projekt lze najít na stránkách: http://gb.experts-institute.eu/-FIND-AN-EXPERT,1007-.html 
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strany zvoleného znalce dostatečným způsobem naplněna (což je s ohledem na různé úpravy 

postupu znalců v různých členských státech, obvyklé náležitosti znaleckého posudku i způsobu 

jeho podání nikoli samozřejmé). 

Kromě toho některé členské země do své právní úpravy znalecké činnosti již začleňují ustanovení 

umožňující zápis znalce z jiného členského státu, jak je tomu např. na Slovensku106, nebo jak 

navrhuje i nová připravovaná česká úprava, což je právě s ohledem na využití znalců 

v přeshraničních sporech velmi příznivým krokem. 

  

                                                 
106 Srov. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch 
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4. Znalecký posudek v civilním řízení 

4.1 Stručný úvod do dokazování 

4.1.1 Dokazování, důkazní prostředky, provádění dokazování 

 

Dokazování samotné lze chápat buď v širším slova smyslu, tedy jako činnost, která obecně vede 

k objasňování skutečností za pomoci pravidel formální logiky107, nebo v užším, procesním slova 

smyslu. 

Pojem dokazování v procesním slova smyslu představuje postup, při kterém se činnost soudu 

v soudním řízení zaměřuje na získávání skutkových poznatků108.  

Činnost soudu v soudním řízení se skládá především ze dvou základních složek. Posouzení 

právního stavu (vyhledání příslušné právní normy, její interpretace a aplikace) – a zjištění 

skutkového stavu. Rozhodnutí soudu potom spočívá v přiřazení příslušné právní normy (toho, co 

mám býti) na zjištěný skutkový stav (toho, co jest).  

Na rozdíl od otázek právních (queastio iuris), u kterých se má za to, že jsou soudu obecně známy 

dle zásady iura novit cura, zjišťování skutkových otázek (queastio facti) se děje podle stanovených 

pravidel, postupem upraveným procesním právem.  

Předmětem dokazování jev řízení před soudem jsou tedy získáváním individuálních skutkových 

poznatků o konkrétních dějích významných pro řízení z hlediska uplatněného nároku. 

Prostřednictvím dokazování tedy získává soud poznatky o konkrétních individuálních 

skutečnostech, na nichž se zakládají a z nichž plynou stranami uplatňované nároky v řízení. Účelem 

dokazování je dobrat se pravdivých poznatků o předmětu dokazování – rozhodných 

skutečnostech, které soudu slouží jako podklad pro spravedlivé a zákonné rozhodnutí109. Výběr 

rozhodných skutečností provádí soud.  

                                                 
107 Lze například rozlišovat deduktivní a induktivní způsob prováděného logického postupu při dokazování, tedy 
pomocí zjišťováním pravdivosti výroku jeho odvozováním, či naopak v pozorování. Více srov. v: Knapp, V.: Teorie 
práva. 1. vydání, Praha, C.H.BECK, s. 177 a násl., ISBN 80-7179-028-1  
108 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. První část – řízení nalézací. Praha: Linde 2014. s. 
219. ISBN 978-80-7201-940-3 
109 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Op. cit., s.220 a násl. 



 
 

94 
 

Zákonná úprava dokazování v soudním řízení slouží k zajištění základního práva na spravedlivý 

proces dle čl. 36 až 38 Listiny základních práv a svobod110 a čl. 6. Evropské úmluvy111. Proto se 

v této právní úpravě prosazují další základní principy civilního procesu, jako je vázanost soudce 

zákonem, rovnost účastníků, kontradiktornost, veřejnost a ústnost jednání, nebo právo účastníka 

být přítomen všem úkonům.  Zákonem upravené procesní dokazování je proto jediný způsob, jak 

soud může skutkové poznatky o skutkovém stavu získat.  

Prostředky, kterými soud skutkový stav zjišťuje, se nazývají důkazní prostředky. Právní teorie 

rozlišuje od pojmu „důkazní prostředek“ pojem „důkaz“. Důkazem je konkrétní skutečnost, kterou 

můžeme zjistit jinou (pro řízení významnou) skutečnost112. Zákonný pojem „důkaz“ však je třeba 

chápat v tomto popsaném procesním smyslu slova (na rozdíl od pojmu „důkaz“ v pravidlech 

formální logiky, nebo v jeho nejobecnějším slova smyslu).  

Naše procesní úprava stanoví pouze demonstrativní výčet důkazních prostředků, neboť dle § 125 

věty prvé OSŘ platí, že: „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech 

svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské 

zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků.“ 

Soud proto může v řízení využít i jiný prostředek ke zjištění skutkového stavu (důkazní prostředek, 

důkaz), v takovém případě však dle věty druhé téhož ustanovení určí též způsob, jak důkaz 

provede. 

Je to tedy soud, jenž musí mít (na základě znalosti právní normy, která na předmět sporu dopadá) 

vědomost o tom, které rozhodné skutečnosti učinit předmětem dokazování a tomu přizpůsobit 

i volbu důkazních prostředků v řízení (vyjma některých řízení, kde je určitý konkrétní důkazní 

prostředek právním předpisem předepsán – například exekuční titul v řízení o návrhu na výkon 

rozhodnutí či exekuci, originál směnky ví řízení o vydání směnečného platebního rozkazu, znalecký 

posudek v řízení o svéprávnosti). 

Důkazní prostředky lze třídit dle různých kritérií. Pokud jako kritérium zvolíme předmět 

dokazování, lze důkazní prostředky dělit na přímé a nepřímé, tedy na ty, se kterými se soud 

seznamuje přímou účastí (ohledání), nebo zprostředkovaně (svědci, znalci, listiny apod.). 

                                                 
110 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. ze dne 8. ledna 1993, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod vyhlášená 
pod č. 2/1993 Sb.. In: Sbírka zákonů, částka 6.  
111 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950. Česká a Slovenská 
Federativní Republika přistoupila podpisem ze dne 21. února 1991. publikovaná pod č. 209/1992 Sb. In: Sbírka 
zákonů, částka 41.   
112 SCHELLEOVÁ, I. a kol., Civilní proces, Eurolex Bohemia, 2006, s. 506 
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Pokud budeme podle stejného kritéria předmětu dokazování rozlišovat důkazy (v abstraktním 

smyslu, jako druhy poznatků) rozlišují se důkazy na přímé a důkazy nepřímé – podle toho, zda 

určitá teze vyplývá z daného argumentu (například listinný důkaz prokazující konkrétní tvrzenou 

skutečnost). Oproti tomu nepřímý důkaz prokazuje určitou skutečnost za pomoci jiné skutečnosti. 

Nepřímé důkazy mívají zpravidla úlohu podpůrnou.  

Za zvláštní druh důkazu se považuje důkaz opaku a protidůkaz, které slouží k vyvrácení 

či zpochybnění skutečnosti tvrzené jinou stranou řízení. 

Dokazování v procesním slova smyslu je významnou části civilního řízení, ve kterém se naplňuje 

zásada kontradiktornosti řízení. Konkrétní postup soudu při provádění dokazování je upraven 

procesními předpisy a jeho podoba vyplývá z charakteru řízení. V řízení sporném se projevuje 

projednací zásada civilního procesu, ze které vyplývá povinnost účastníků tvrdit rozhodné 

skutečnosti a k jejich prokázání označovat důkazy. Nesplnění této procesní povinnosti účastníků 

s sebou může nést následek neunesení břemene tvrzení či břemene důkazního a procesní neúspěch 

ve věci. 

V řízení nesporném je za objasnění skutkového stavu odpovědný soud a řízení je ovládáno zásadou 

vyšetřovací. To sice nezbavuje účastníky řízení práva ani povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti 

a označovat ke svým tvrzením důkazy, avšak nestíhá je následek neunesení důkazního břemene, 

neboť soud je povinen provést všechny důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu. 

V civilním řízení sporném tak lze průběh procesního dokazování rozdělit na několik fází, kterými 

jsou113: 

- Navrhování důkazů 

- Opatřování důkazů 

- Provádění důkazů 

- Hodnocení důkazů (pojednáno samostatně v kapitole 4.1.2) 

Tvrzení rozhodných skutečností 

Cílem dokazování v civilním řízení je prokazování konkrétních rozhodných skutečností sporu. 

V této fázi řízení se uplatní procesní povinnosti účastníků spočívající v povinnosti tvrdit rozhodné 

skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání. Pokud není znám okruh rozhodných 

skutečností, nelze k dokazování přistoupit. Proto povinnost tvrdit skutečnosti a navrhovat důkazy 

                                                 
113 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část- Řízení nalézací. Op. cit., s. 244  
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spolu těsně souvisí. Z toho důvodu některé prameny uvádějí již tvrzení rozhodných skutečností 

jako úvodní fázi důkazního řízení114. 

Povinnost účastníka tvrdit skutečnosti je spolu s povinností označovat důkazy ke svým tvrzením 

je projevem zásady projednací vyplývá z § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1 písm. a) OSŘ, podle kterého 

jsou účastníci povinni: „tvrdit všechny pro řízení významné skutečnosti“. Následkem nesplnění této 

povinnosti účastníkem řízení ve sporném řízení (po poučení soudem – srov. § 118a odst. 1 OSŘ115) 

může být procesní neúspěch ve věci, neboť skutečnosti, které účastník netvrdí, se v řízení 

nedokazují116.  

Dá se říci, že tvrzení všech rozhodných skutečností v řízení slouží nejen k identifikaci nároku, jehož 

se účastník svou žalobou či návrhem domáhá, ale je významné také proto, že vymezuje následné 

okruhy skutečností, které musí být v řízení prokazovány, aby nárok mohl být soudem skutkově 

posouzen. Jinými slovy, z předložených skutkových tvrzení účastníka řízení musí vyplývat jím 

uplatňovaný nárok a z označených důkazů pak způsob, jak odůvodněnost tohoto nároku prokázat. 

Dříve, než soud k fázi dokazování přistoupí, provede inventuru skutkových tvrzení117. Ta by měla 

vyplývat z podané žaloby (§ 79 OSŘ), neboť tvrzený nárok vychází z hypotézy hmotněprávní 

normy. Nejsou-li tyto rozhodné skutečnosti předpokládané hmotněprávní normou účastníkem 

tvrzeny, může soud může využít dalších procesních možností k jejich dodání účastníky řízení, jako 

je zejména výzva k doplnění tvrzení (§ 43 OSŘ), přípravné jednání (§ 114c OSŘ) či (nejpozději) 

v průběhu jednání ve věci samé (§ 118a odst. 1,3 OSŘ). Tato tvrzení žalobce porovná soud 

s tvrzeními přinášenými v rámci procesní obrany stranou žalovanou a vymezí sporné a nesporné 

skutečnosti. Předmětem dokazování jsou potom ze skutečností tvrzených ty sporné skutečnosti, 

které jsou pro řízení rozhodné.  

Navrhování důkazů 

Důkazní povinnost účastníka řízení je zakotvena v § 120 odst. 1 věty prvé OSŘ, podle kterého 

„účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení“.  

Účastníka řízení tak stíhá povinnost nejen skutečnosti rozhodné pro přiznání jeho nároku tvrdit, 

ale též tyto tvrzené skutečnosti prokázat.  

                                                 
114 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Civilní proces, Brno: Eurolex Bohemia 2006, s.57. ISBN 80-86861-09-0 
115 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18.12.2014, č.j. 8 Cmo 64/2014-63 
116 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 870/2002 ze dne 5. února 2003. In: Soudní judikatura, 2003, 
č. 56, nebo rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 16 Co 95/98, 16 Co 96/98 ze dne 28. dubna 1998. 
Publikováno. R 62/2000 civ. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
117 JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání 
druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kuwer ČR, 2016, s. 126. ISBN 978-80-7552-034-0 
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Jak je uvedeno výše, následky nesplnění povinnosti tvrzení a důkazní jsou v řízení sporném 

a nesporném rozdílné, což souvisí s odlišnou povahou těchto řízení. Zatímco v řízení nesporném 

se rozhoduje o otázkách, které vycházejí se společenského zájmu úpravy postavení účastníka, ve 

sporném řízení je cílem řízení řešit individuální spor o soukromých právech – a účastníka tak stíhá 

břemeno tvrzení a břemeno důkazní118. 

Právní teorie velmi důkladně popisuje institut důkazního břemene účastníka sporného řízení, které 

se vztahuje k jednotlivým skutečnostem a každá z procesních stran tak nese břemeno důkazní ke 

skutečnostem, které v řízení tvrdí119. Rovněž soudní judikatura vyšších soudů k důkaznímu 

břemeni vychází z této zásady120. 

Povinnost důkazní ukládá zákon žalobci již ve fázi podání žaloby, kdy povinné označení důkazů 

k tvrzení účastníka je jednou z obsahových náležitostí žaloby a jako příloha podané žaloby dle § 79 

OSŘ. 

Protože důkazní návrhy směřují k prokázání konkrétních tvrzených skutečností ve prospěch 

navrhujícího účastníka, je třeba volit z katalogu důkazních prostředků takové důkazy, které nejlépe 

vedou k prokázání tvrzené skutečnosti. V prvé řadě je to tedy účastník, kdo již při sepisu žaloby 

označuje ke konkrétním skutkovým tvrzením vhodné důkazní prostředky poskytující pokud 

možno přímé, nebo alespoň logicky ucelené poznatky o jevu, který soud skutkově zkoumá. 

Následně pak při provádění důkazů také soud volí z okruhu navržených důkazních prostředků 

právě takové důkazy, které nejlépe vedou k objasnění konkrétních skutečností. 

Sporné řízení je ovládáno zásadou projednací. Navrhování důkazů je tedy v zásadě odpovědností 

procesních stran. Soud může provádět důkazy, které účastníci nenavrhují jen v zákonem 

vymezených případech, kdy dle § 120 odst. 2 „jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li 

z obsahu spisu“. Jedná se tedy spíše o výjimečné situace, neboť soud by prováděním důkazů, které 

účastníci nenavrhli, mohl narušovat zásadu rovnosti stran dle čl. 37 odst. 3 Listiny121. 

V případě, že účastníci nenavrhli důkazy potřebné k prokázání jimi tvrzených skutečností, má soud 

povinnost je poučit (§ 118a odst. 3 OSŘ) o této povinnosti a následcích nesplnění důkazního 

břemene122. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při 

                                                 
118 DRÁPAL, L. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. 860 s. ISBN 978-80-7400-
107-9.  
119 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část- Řízení nalézací. Op. cit., s. 250 
120 Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. října 2013, č.j. 1 Cmo 138/2013-464 
121 Srov. též důvodová zpráva k novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 7/2009 Sb., kterou došlo 
k takto úzce formulované možnosti soudu provádět důkazy nenavržené stranami 
122 K otázce důkazního břemene srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2003, sp. zn. 21 Cdo 
762/2001. ECLI:CZ:NS:2002:21.CDO.762.2001.1. In: Soudní judikatura 2002, č. 86 
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zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny. Rozhoduje tak na základě skutkového 

stavu (nikoli nutno skutečného), což pro procesně pasivního účastníka může mít za následek 

procesní neúspěch ve věci123. 

V nesporném řízení, ve kterém se prosazuje při dokazování zásada vyšetřovací, mají účastníci 

rovněž povinnost označovat důkazy ke svým tvrzením. Podle § 21 ZŘS však „soud provede i jiné 

důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány“. Proto na účastníky důkazní 

břemeno v nesporném řízení nedopadá.  

Důkazní návrh činí účastník takovým způsobem, aby z něho vyplývalo, která konkrétní tvrzená 

skutečnost má být tímto návrhem prokázána a volí přitom vzhledem k okolnostem co nejvhodnější 

důkazní prostředek. A to s ohledem na možnost podat co nejpřesvědčivější a procesně 

nejefektivnější důkaz o sporné skutečnosti124 

Provádění důkazů  

Provádění důkazů je v souladu se zásadou přímosti vyhrazeno soudu, v civilním řízení je tato 

zásada zakotvena v § 122 odst. 1 OSŘ, podle kterého „dokazování provádí soud při jednání“.  

Až na zákonné výjimky (srov. např. § 115a OSŘ) se současně uplatňuje v řízení i na fázi dokazování 

zásada veřejnosti a ústnosti.  

Dokazování provádí především soud I. stupně, není však vyloučeno, aby dokazování doplnil i soud 

odvolací, jenž není vázán skutkovým stavem zjištěným soudem I. stupně (zejména dle § 213 a 213a 

OSŘ za situace, kdy dokazování doplňuje, či na základě jím opakovaných důkazů dospěje 

k odlišnému skutkovému závěru)125 a ve výjimečných případech stanovených zákonem i soud 

dovolací. 

Při provádění dokazování má soud povinnost šetřit zákonnou povinnost mlčenlivosti (§ 124 OSŘ) 

a při volbě důkazních prostředků dbát, aby nebyla porušena povinnost zákonnosti (čl. 90 Ústavy) 

a nebyly prováděny důkazy nezákonné126.  

Pořadí prováděných důkazů není zákonem stanoveno, uplatňuje se tak další zásada civilního 

procesu, zásada arbitrárního pořádku, kdy soud sám určuje pořadí prováděných důkazů a řídí se 

                                                 
123 Uplatňování zásady projednací je shrnuto např. v usnesení Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. I.ÚS 
3384/10  
124 JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., 
s. 282 a násl. 
125 K otázce uplatnění zásady přímosti při dokazování srov. např. usnesení Ústavního soudu IV ÚS 57/04 Sb. In: sbírka 
rozhodnutí a nálezů Ústavního soudu. N 144/2004, sv. 35  
126 JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., 
s. 304 a násl. 
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přitom zájmem provádět důkazy v takovém pořadí, aby byl co nejpřesněji a co nejdříve zjištěn 

skutkový děj, který je předmětem dokazování. 

Důkazy se provádějí způsobem, kterým se mohou realizovat práva účastníků (zásada 

kontradiktornosti, veřejnosti, ústnosti), např. účastník má právo seznámit se fyzicky s listinou, 

znaleckým posudkem, klást svědkovi či znalci otázky, být přítomen u ohledání věci či místa apod. 

a právo se k provedeným důkazům vyjadřovat. O tomto právu musí být soudem poučen.  

Způsob provádění důkazů se odlišuje dle typů konkrétních důkazních prostředků.  Například při 

provádění důkazu listinou soud dle § 129 OSŘ listinu: „přečte, nebo sdělí její obsah, případně předloží 

účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující“. 

Přitom soud umožní účastníkům vždy, aby se mohli přesvědčit o její pravosti a ověřit, zda netrpí 

jinými vnějšími vadami.  

Zákon vymezuje v § 134 OSŘ okruh veřejných listin, u nichž zákon v případě, že je soudem zjištěna 

jejich pravost (tedy vydání soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich 

pravomoci a listiny prohlášené za veřejné zvláštními předpisy), stanoví vyvratitelnou domněnku 

obsahové správnosti. Zatímco tedy důkazní břemeno o pravosti a správnosti obsahu listiny spočívá 

na tom účastníku, jenž ji k dokazování předložil, u veřejné listiny se důkazní břemeno ke 

zpochybnění jejího obsahu přenáší na popírající procesní stranu. Rozdíl mezi veřejnou a jinou 

(soukromou) listinou tedy tkví v jejich důkazní síle127, nikoli ve způsobu, jakým se prokazování 

provádí. 

Zákon stanoví v § 129 odst. 2 OSŘ všeobecnou ediční povinnost, tedy povinnost osoby, která má 

listinu potřebnou k důkazu předložit ji soudu. 

Výslech svědka, jako osoby, která má vypovídat o skutečnostech, které „vnímala svými smysly a mají 

být předmětem dokazování“128, je upraven v § 126 OSŘ. Svědek tak přináší poznatek plynoucí z jeho 

bezprostřední zkušenosti, která je nenahraditelná.  

Zákon stanoví obecnou svědeckou povinnost, tedy povinnost každého, kdo je soudem předvolán, 

se k soudu dostavit a pravdivě vypovídat. Výjimka vyplývá pouze z dikce § 126 odst. 1 věty třetí 

(zákonem stanovená možnost odepření výpovědi) v případě, kdyby „jí způsobila nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobám blízkým“. Trestní odpovědnost svědka vyplývá z § 346 TrZ. 

                                                 
127 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část- Řízení nalézací. Op. cit., s. 241 nebo 
DRÁPAL, L. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. Op. cit., s. 929 a násl. 
128 Definice pojmu svědek vyplývá ze soudní praxe, srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. července 2007, 
sp. zn. 21 Cdo 1908/2006, ECLI:CZ:NS:2007:21.CDO.1908.2006.1. In: Soudní judikatura 2007, č. 163 
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Provádění výslechu svědka vychází z ustálené praxe, kdy soud po provedení poučení svědka o 

významu jeho výpovědi, předmětu výslechu a trestněprávních následcích nepravdivé svědecké 

výpovědi, svědka soud vyslechne nejprve k jeho osobě a okolnostem, které by mohly mít vliv na 

jeho věrohodnost (vztah svědka k účastníkům řízení, projednávané věci). Poté následuje vlastní 

výpověď, ve které má svědek nejprve sám vylíčit to, co ví o předmětu výslechu a teprve následně 

jsou mu pokládány otázky soudem a na konec také stranami a jejich právními zástupci. Je-li výslech 

svědka prováděn na žádost znalce, má i znalec právo svědkovi klást otázky, a to jako poslední 

v pořadí.  

Naše procesní úprava neuvádí jako důkazní prostředek výslech odborného svědka. Dle právní 

teorie je odborný (znalecký) svědek osoba, která krom toho, že vnímala určité skutečnosti svými 

smysly, má rovněž zvláštní znalost, která jí umožňuje vnímané jevy zároveň odborně hodnotit 

(např. lékař u dopravní nehody)129. Jakkoli tento právní institut v minulosti byl ještě 

v československém civilním řízení známý130 a hovoří o něm i současná právní teorie131, tak 

v současné praxi soudů se v civilním řízení nevyužívá, a to nejen proto, že není v demonstrativním 

výpočtu § 125 OSŘ uveden, ale především proto, že judikatura vyšších soudů považuje ve výpovědi 

jakákoli (i odborná) hodnocení toho, co svědek svými smysly vnímal, za nepřípustné dokazování132.  

Na rozdíl od procesní úpravy v anglosaských zemích, kde je důkazní prostředek odborného 

(znaleckého) svědka nejen aktuálně zákonem upraven, ale i využíván (více v kap. 5.3), jsou v Česku 

soudy v případech, kdy je třeba zjistit odborné skutečnosti, odkázány dle § 127 odst. 1 OSŘ, tedy 

na činnost znalců nebo na odborná vyjádření orgánů veřejné moci. V praxi se však využívají i jiné 

důkazní prostředky, jako jsou zprávy či vyjádření fyzických a právnických osob, které se na určitou 

činnost specializují (zpráva realitní kanceláře o obvyklé ceně nájmu bytu apod.).  

Znalecký posudek je speciálním důkazním prostředkem se svébytnou úlohou v civilním řízení. Jeho 

bližší rozbor je obsažen v následující kapitole. Z jeho výše uvedené definice vyplývá, že se jedná o 

výsledek odborného zkoumání skutkových otázek znalou osobou. Znalecký posudek je tak 

vypracováván na základě zadání soudu nebo strany řízení a obsahuje zachycení postupu znalce při 

jeho odborném zkoumání (nález) a odpověď na zadané odborné skutkové otázky (posudek). 

Znalecký posudek lze podat v ústí i písemné formě, avšak ani v případě, kdy je podán písemně, se 

nepovažuje za důkaz listinou. Těžiště provedení tohoto důkazu spočívá v osobním přednesení jeho 

závěrů a stvrzení jeho obsahu znalcem před soudem. V některých případech zákon umožňuje 

                                                 
129 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část- Řízení nalézací. Op. cit., s. 235 
130 Naposledy upraven ještě výnosem Ministerstva spravedlnosti z 5. 1. 1925 č. 55.476/24 
131 WINTEROVÁ, A. Znalec a znalecký posudek v civilním řízení. Soudce 1/2017, s. 9. ISSN 12115347  
132 Např.  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. července 2007, sp. zn. 21 Cdo 1908/2006, op. cit. 
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využití jeho písemné formy, tedy jeho čtení, resp. sdělení jeho obsahu při jednání bez výslechu 

znalce. 

Ohledání (místa, osoby, věci) je důkazem, kterým soud přímo získává poznatek o skutečnosti, která 

je předmětem dokazování. Z § 130 vyplývá všeobecná povinnost předložit věc, která je předmětem 

dokazování, soudu. Z důkazního hlediska se může jednat jak o důkaz přímý (soud se např. 

přesvědčí o zasahování stavby do cizího pozemku, zjistí, že účastník má věc ve své moci), často se 

však jedná o důkaz nepřímý, jenž vypovídá zejména o následku nějakého předchozího děje 

(modřiny na těle, rozsah poškození věci). Ohledání se může realizovat při jednání, je-li jeho 

předmětem věc, kterou lze předložit, nebo mimo jednací síň v rámci místního šetření provedeného 

soudem, o němž se pořizuje protokol, případně též obrazový či zvukový záznam. Místního šetření 

mají právo účastnit se všechny subjekty, které mají právo se účastnit soudního jednání. 

Jiné důkazy, než které jsou výslovně uvedeny v demonstrativním výčtu § 125 OSŘ, se provádějí 

způsobem, jenž soud určí. Způsob provádění dokazování by ovšem měl vycházet z požadavku 

zachování základních procesních zásad (veřejnosti, kontradiktornosti apod.). Zpravidla tedy bude 

dokazování probíhat v jednací síni a způsobem (např. shlédnutí obrazového záznamu, poslech 

zvukového záznamu či telefonického hovoru), který technicky umožní účastníkům a jejich právním 

zástupcům vnímat prováděný důkaz za stejných podmínek.  

4.1.2 Hodnocení důkazů 

 

Hodnocení důkazů provedených k prokázání skutkových tvrzení stran provádí soudce. Jedná se 

tedy o subjektivní hodnocení provedených důkazů, které následuje po ujasnění skutečností, které 

je třeba pro zjištění skutkového stavu prokazovat a volbě důkazních prostředků, které nejlépe 

k tomuto cíli vedou - viz text výše. Jeho cílem však není libovůle, nýbrž logický postup, jenž vede 

k odůvodněným a transparentním závěrům. 

Při hodnocení důkazů soud postupuje tak, že nejprve hodnotí důkazy každý jednotlivě, a to se 

zaměřením na jejich: 

- Zákonnost 

- Závažnost (relevanci)  

Soud svá skutková zjištění nemůže opírat o důkazy, které by byly opatřeny v rozporu se zákonem. 

Proto první kritérium hodnocení důkazu zahrnuje jeho zákonnost. Mezi typické příklady 



 
 

102 
 

nezákonných důkazů lze zahrnout důkazy opatřené trestnou činností, nebo důkazy dotýkající se 

osobnosti člověka133. 

Závažnost důkazu se hodnotí podle vztahu provedeného důkazu k prokazovaným skutečnostem, 

tedy zda pokazovaná skutečnost je významná pro právní hodnocení skutkového stavu, případně 

zda vypovídá o skutečnostech, které jsou předmětem dokazování (tj. zda mohou ověřovanou 

skutečnost potvrzovat či vyvracet134.  

Zákon vychází z oborové zásady civilního procesu, kterou je volné hodnocení důkazů.  Podle § 132 

OSŘ tak „důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné 

souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“ 

Na rozdíl od zásady legálního hodnocení důkazů, kde je soudce omezen volbou důkazních 

prostředků k prokázání určitých skutečností, je hodnocení důkazů výsledkem subjektivního 

přesvědčení soudce.  

Otázkou postupu soudce při volném hodnocení důkazů se zabývá jak právní filozofie135, tak i teorie 

procesního práva136 či komentáře137, které i v subjektivním hodnocení dokazování vytyčují obecná 

pravidla.  

Především však soud zkoumá v rámci volného hodnocení důkazu jeho pravdivost (pravost, 

věrohodnost)138. Toto zkoumání zahrnuje např. ověření pravosti a úplnosti údajů na listině včetně 

podpisu osoby, která listinu vydala, ověření údajů uvedených svědkem v jeho výpovědi, vztahu 

svědka k účastníkům, či správnosti podkladů a postupu znalce v nálezu jeho znaleckého posudku. 

Dalším krokem hodnocení důkazů je posouzení důkazů v jejich vzájemných souvislostech. Zde 

hraje významnou roli nestrannost a zkušenost soudce při řazení důkazů dle jejich důkazní síly, ale 

též zejména využití pravidel formální logiky při dovozování dílčích závěrů a komplexního 

posouzení zjištěných jevů. Pro hodnocení důkazů je významnou také otázka, koho z účastníků 

                                                 
133 K otázce nezákonnosti důkazů dotýkajících se osobnosti člověka srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 
května 2005 sp. zn. 30 Cdo 64/2004, ECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.64.2004.1, anebo v nálezu Ústavního soudu ze dne 
9. prosince 2014 sp. zn. II. ÚS 1744/14 
134 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 5 Tdo 31/2010, ze dne 27. ledna 2010, 
ECLI:CZ:NS:2010:5.TDO.31.2010.1 
135 Např. dle Holländera volné hodnocení důkazů zároveň zavazuje soudce transparentně vyložit důvody, pro které 
určitému důkazu přiřadil určité charakteristiky věrohodnosti, závažnosti i důkazní síly ve vztahu k dokazované tezi. 
Srov. HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. 273. 
ISBN 978-80-7380-366-7.  
136 Srov. např. Hora, V.: Československé civilní právo procesní, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, 301-302 s.  
137 HANDL, V., RUBEŠ, J., a kol.: Občanský soudní řád  komentář, Panorama Praha, 1985, s, 610 nebo DRÁPAL, L., 
BUREŠ, J. a kol Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 913 -914. ISBN 80-
7179-378-7.  
138 SCHELLEOVÁ, I. a kol.: Civilní proces. Op. cit., s. 502 
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zatěžuje břemeno tvrzení a důkazní, a to například v situacích, kdy rozhodná skutečnost zůstane 

neobjasněna (stav non liquet)139.   

Dále je soudce povinen přihlédnout k tomu, co vyšlo v řízení najevo a k vyjádření účastníků. 

Výsledkem by pak mělo být subjektivní přesvědčení soudce o tom, že se skutek odehrál určitým 

způsobem140.  

V rozsudku Nejvyššího soudu ve věci 33 Cdo 2441/2008 ze dne 19. května 2010 se hodnocením 

důkazů rozumí: „myšlenková činnost soudu, kterou je provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti 

(důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti, hodnota pravdivosti, popř. hodnota věrohodnosti. Při hodnocení 

důkazu z hlediska jejich závažnosti soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda 

o ně může opřít svá skutková zjištění (zda jsou použitelné pro zjištění skutkového stavu a v jakém rozsahu, popř. 

v jakém směru). Hodnocením důkazu z hlediska jejich pravdivosti soud dochází k závěru, které skutečnosti, o nichž 

důkazy (pro rozhodnutí významné a zákonné) podávají zprávu, lze považovat za pravdivé (dokázané)a které 

nikoliv.“ 

Zásada volného hodnocení důkazů předpokládá, aby soudce svůj myšlenkový postup při 

hodnocení důkazů a závěry z něho plynoucí stručně vyložil v odůvodnění svého rozhodnutí. To 

mu ukládá § 157 odst. 2 OSŘ, kdy „…stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má za prokázány a které 

nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl 

i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu…“ 

Tato objektivizovaná kontrola postupu soudu při hodnocení důkazu písemným odůvodněním jeho 

rozhodnutí bývá často uplatňována v opravných prostředcích či v řízeních o stížnostech před 

Ústavním soudem. Z judikatury vyšších soudů a nálezů Ústavního soudu potom lze čerpat další 

poznatky o způsobu hodnocení důkazů soudem a jeho odůvodňování v soudních rozhodnutích. 

Hodnocení důkazů je významné též z hlediska principu spravedlivého procesu. Jak vyplývá 

z judikatury Ústavního soudu, například z nálezu Ústavního soudu II. ÚS 56/95 ze dne 6. prosince 

1995 (N 80/4 SbNU 259) dovodit, že zásada volného hodnocení důkazů dle § 132 OSŘ vyplývá 

z ústavního principu nezávislosti soudní moci dle čl. 82 odst. 1 Ústavy, jako i právo soudu 

rozhodnout, které z navrhovaných důkazů provede (§ 120 OSŘ).  Není proto dle nálezu Ústavního 

soudu III.ÚS 150/93 ze dne 3. listopadu 1994 (N 49/2, SbNU 87) povinen např. vyhovět všem 

důkazním návrhům účastníků, případně dbát na to, aby byly v určitém poměru. Současně např. 

v nálezu  III.ÚS 95/97 ze dne 12. června 1997 (N 76/8 SbNU 231) Ústavní soud opakovaně 

                                                 
139 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. května 2010, sp. zn. 28 Cdo 834/2009. 
ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.834.2009.1 
140 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI, 2009. Právní monografie (ASPI), s.395. ISBN 978-80-7357-414-7. 
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zdůraznil, že v řízení před obecnými soudy jsou tyto povinny vysvětlit, proč nebyly některé 

navržené důkazy provedeny, dále se ve svém rozhodnutí musí vypořádat se všemi provedenými 

důkazy, tedy i s těmi, které jsou se zjištěným skutkovým stavem v rozporu, neboť zásada volného 

hodnocení důkazů neznamená, že by soud měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí 

a které nikoli, nebo o které z provedených důkazů své skutkové závěry (zjištění) opře, a které 

opomene. Jinak by mohlo dojít k porušení zásady rovného postavení účastníků. 

K porušení práva na spravedlivý proces v důsledku vady řízení může dojít dle usnesení Ústavního 

soudu I. ÚS 643/04 ze dne 24. února 2005 také v případech, kdy se soudy nezabývají námitkami 

stran, nebo se s nimi při hodnocení dokazování nevypořádají dostatečným způsobem.  

 

4.2  Znalecký posudek  

Znalecký posudek je možno definovat zejména podle účelu, k němuž slouží, nebo jej popsat do 

určité míry nezávisle na tomto účelu a zaměřit se na něj jako na autonomní výsledek lidské činnosti. 

Nadále se budeme zaměřovat na znalecký posudek z pohledu jeho účelu a (což je úkolem této 

práce) budeme jej charakterizovat jako institut procesního práva, a to jako jeden ze zákonem 

stanovených důkazních prostředků, který byl již stručně zmíněn v předchozí kapitole, která se 

zabývala alespoň stručným úvodem do teorie důkazní. 

K porozumění jeho specifikům však bude třeba provést také analýzu jeho formy, náležitostí 

a dalších vlastností tak, jak vyplývají z aktuální právní úpravy a jak jej dotváří právní praxe. Následně 

bude na místě položit si otázky, kam směřuje legislativní vývoj vztahující se k úpravě znaleckého 

posudku a ke změnám procesní úpravy jeho využívání v civilním řízení. 

 

4.2.1 Znalecký posudek jako důkazní prostředek  

Ne náhodou je znalecký posudek uveden v demonstrativním výčtu důkazních prostředků jako 

samostatný důkazní prostředek. Jedná se totiž o důkaz, který vykazuje řadu specifik, která je třeba 

dále popsat.  

Využití znaleckého posudku se váže ke konkrétnímu účelu. Účel zadání znaleckého posudku 

v civilním řízení je vymezen v § 127 odst. 1 OSŘ na situace, kdy rozhodnutí závisí na „posouzení 

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí“.  

Znalecký posudek je tedy důkazní prostředek, který je určen pro zjišťování otázek takového 

skutkového charakteru, u nichž je třeba zvláštních odborných znalostí. To jej činí v některých 
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řízeních dokonce důkazním prostředkem, který je zákonem přímo soudu k provedení uložen (dále 

v textu). 

Odborná znalost je znalost odlišného oboru, než je právo, neboť předmětem dokazování je, krom 

práva zahraničního, otázka skutková, nikoli právní. Zatímco právní otázky posuzuje soud sám (iura 

novit curia), otázky skutkové si soud sám posoudit nemůže, a to s ohledem na zásadu 

kontradiktornosti, neboť prokazování odborné otázky musí být stejně, jako jiné skutkové 

okolnosti, otevřeno pro možnost examinování a zpochybňování všemi stranami sporu. Navíc 

důkaz o každé skutkové okolnosti musí být přezkoumatelný nadřízenou soudní instancí.  

Otázka toho, co je již možno zahrnout do odborných znalostí (a co je tedy třeba dokazovat zejm. 

prostřednictvím znaleckého posudku), není blíže zákonem vymezena. Hranice odbornosti (kdy 

nastává potřeba zadat odborný problém k řešení znalci) bývá spatřována zpravidla tam, kde 

poznatky potřebné k řešení skutkové otázky přesahují všeobecné středoškolské vzdělání, nebo je 

nepostihuje všeobecná lidská zkušenost. 

Příkladný výčet takových případů bychom mohli sestavit z některých zákonných ustanovení, kde 

je důkaz znaleckým posudkem přímo předepsán, jako je např. posouzení svéprávnosti člověka141, 

určení obvyklé ceny závodu v insolvenčním řízení142), nebo z judikatury vyšších soudů, podle které 

se vyžadují zadání znaleckého posudku např. pro otázky posouzení pravosti podpisu, obvyklé ceny 

věci nemovité, genetické či hematologické posouzení otcovství apod.  

Odbornost znalců je jedním ze základních předpokladů jejich činnosti a zákonnou náležitostí pro 

jejich zápis do seznamu znalců či znaleckých ústavů. Další vymezení úrovně odbornosti je proto 

možno odvodit od podmínek pro zápis do seznamu znalců, které v současné době dle Instrukce 

předpokládají především za základní kvalifikační předpoklad specializované vysokoškolské 

vzdělání. Analogicky lze dovodit, že podobná speciální znalost bude u činností, které sice nejsou 

předmětem vysokoškolské výuky, ale zahrnují jinou praktickou odbornou znalost (např. řemeslné 

obory). 

Dlužno poznamenat, že úměrně k obecně předpokládané znalosti adresátů znaleckého posudku 

(tj. soudu či stranám řízení) by měl být znalecký posudek také zpracován, aby jeho závěry mohly 

být soudem správně vyhodnoceny. 

Na rozdíl od svědecké výpovědi je znalecký posudek výsledkem nepřímého posuzování podkladů 

(např. dosud provedených důkazů – výpovědí svědků a účastníků, listin apod., místního šetření 

                                                 
141 § 38 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ze dne 29. září 2013. In: Sbírka zákonů č. 112. 
 
142 § 153 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb ze dne 9. května 2006, insolvenční zákon. In: Sbírka zákonů 2006, částka 112. 
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znalce, provedeného vyšetření osoby či testování vzorků, měření a počítačové analýzy). Další 

postup znalce spočívá v utřídění a analýze poznatků pomocí metody obvyklé v daném oboru 

(postup de lege artis) a směřuje k argumentaci pro logické odůvodnění odborných závěrů 

o posuzované skutkové otázce. Znalec tedy není a nemůže být (jinak by se jednalo o důvod věcné 

podjatosti) osobou, která se samotného posuzovaného skutkového děje přímo účastnila, nýbrž 

osobou, která nemá vztah k projednávané věci, do jejíhož objasňování přináší odborný/vědecký 

poznatek o posuzovaném ději. Proto je také podání znaleckého posudku honorováno odměnou, 

jejíž bližší úprava vyplývá ze ZnalV. 

Vzhledem k zákonem stanoveným povinnostem znalce (jak bylo vysvětleno ve 3. kapitole) stanoví 

zákon možnost vypracovat znalecký posudek jen osobám zapsaným ve státem vedeném 

seznamu znalců či znaleckých ústavů. Již jejich výběr, který zahrnuje posouzení odborných i 

morálních vlastností osob, které znaleckou činnost vykonávají, a rovněž povinnost znalce 

odmítnouT vypracování znaleckého posudku v případech jeho podjatosti do velké míry zaručuje 

objektivitu tohoto důkazu. To může mít velký vliv při hodnocení důkazu soudem na posuzování 

důkazní váhy tohoto důkazního prostředku. 

Jedná se o důkazní prostředek, jehož náležitosti upravuje zákon (blíže v následujícím oddíle). To 

přináší na jednu stranu nevýhodu spočívající v délce jeho přípravy a relativně složitém zpracování 

(zpravidla vždy též v písemné formě), v úvahu je třeba brát (s ohledem na zásadu hospodárnosti 

řízení) zvýšené náklady, které jsou s tímto důkazním prostředkem spojeny. Na druhou stranu však 

tento důkazní prostředek přináší do řízení zpravidla argumentačně uspořádaný, přezkoumatelný 

a objektivní poznatek. 

Odbornost postupu znalce dle uznávaných postupů svého oboru, zákonné náležitosti posudku 

a nepřímé zkoumání shromážděných podkladů dávají znaleckému posudku ještě jednu výhodu 

a současně další charakteristický rys, kterým je zaměnitelnost osoby znalce. Tytéž skutkové 

otázky odborného charakteru je možno zadat k posouzení dalšímu znalci (na rozdíl od smyslových 

vjemů svědka, jehož přímé vnímání nahradit nelze), nebo lze toto zkoumání opakovat.  

Navíc je v případě, kdy se vyskytnou pochybnosti o odborných závěrech znaleckého posudku 

v § 127 odst. 2 OSŘ upravená možnost přezkumu odborných závěrů znalce jiným znalcem, tedy 

revize znaleckého posudku.  

S tím souvisí otázka, jak soud znalecký posudek, jako výsledek odborného zkoumání, může 

hodnotit, a nakolik může posuzovat odborné závěry posudku. O tom bude blíže pojednáno 

v následující kapitole. 

Lze tedy shrnout, že znalecký posudek je: 
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Důkaz, jehož využití se váže k zákonem stanovenému účelu posuzování odborných otázek 

- Výsledek využití odborných znalostí, nikoli bezprostředního subjektivního vnímání  

- Znalci náleží za podání posudku odměna 

- Zpracovaný nestranným subjektem zapsaným v sezamu znalců/znaleckých ústavů 

- Předkládaný v zákonné formě a podle zákonem stanovených náležitostí 

Nahraditelný a opakovatelný důkaz 

- Přezkoumatelný odborným postupem jiného znalce  

- Důkaz, jehož hodnocení má své odlišnosti 

 

4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku - jeho forma 

Pokud bychom se pokusili o obecnou charakteristiku znaleckého posudku, tak stručně jej lze 

vystihnout jako „prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které měl znalec takto objasnit“ 143. 

Tedy jedná se o sdělení, které má zákonem předepsané náležitosti i logickou strukturu směřující ke 

komplexní formulaci odpovědí na soudem (či jiným subjektem) zadané odborné skutkové otázky.  

V případě písemného znaleckého posudku se jedná především o dokument, jenž v sobě zahrnuje 

systematicky uspořádanou a odůvodněnou postupem zvolené odbornosti pravdivou a správnou 

odpověď na zadanou skutkovou otázku. Dokument přitom musí splňovat předepsané zákonné 

náležitosti a být vypracování postupem, jenž neodporuje zákonu. 

Podle A. Bradáče vychází správně vypracovaný posudek ze současného stavu poznání dané 

problematice. Tím je vždy do určité míry limitován. Na druhou stranu musí být postup znalce a jím 

zvolená koncepce posudku správnou odpovědí na zadaný problém dle současného stavu tohoto 

poznání.  

Za tím účelem je důležité, aby znalecký posudek své závěry opíral o objektivní zkoumání problému 

v souladu s pravidly oboru, podložené dostatečným množstvím podkladů, posouzení jednotlivých 

jevů v jejich vzájemných souvislostech a vyvození závěrů za využití pravidel logiky144. Tento 

systémový přístup dává totiž záruku nejen objektivních a správných závěrů, ale umožňuje též 

přezkoumatelnost závěrů znalce jiným odborníkem. Tento postup se uplatňuje u znaleckých 

                                                 
143Vacura, J. a kolektiv autorů, Oceňování nemovitostí, Praha: SNTL, ALFA, 1976 
144Bradáč, A. a kol., soudní inženýrství, CERM akademické nakladatelství, s.r.o. 1.vydání 1999, s. 213 a násl. ISBN 80 
– 7204 133 - 9 
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posudků technického charakteru, např. u zkoumání dopravních nehod, zjišťování vad staveb 

apod., ale je inspirativní též pro postupy ve vypracování posudků neexaktního charakteru.  

Následující teoretický rozbor znaleckého posudku vychází především z popisu náležitostí 

znaleckého posudku vymezených zákonem a prováděcí vyhláškou. Jeho nynější obvyklá podoba se 

však ustálila na základě praxe vycházející ze zobecněných poznatků judikatury vyšších soudů, 

odborných publikací forenzních vědeckých disciplín a metodické činnosti předsedů krajských 

soudů a jejich poradních sborů pro znalecké otázky. 

S ohledem na aktuální znění OSŘ, konkrétně § 127a, který upravuje možnost dokazování 

znaleckým posudkem zadaným jiným subjektem, než soudem, je třeba současně poznamenat, že 

shodné náležitosti jsou předepsány jak pro posudky zadané soudem, tak pro posudky zadané 

stranou řízení. Jedinou předepsanou (jak bude vyplývat z textu dále, nalezneme některé další) 

odlišnost tvoří další doložka připojená znalcem na konci posudku o tom, že si je vědom 

trestněprávních následků nepravdivého znaleckého posudku. 

Proto je rozbor náležitostí znaleckého posudku v této kapitole společný pro oba typy znaleckých 

posudků. 

Forma znaleckého posudku 

Pokud se jedná o zákonem stanovenou formu znaleckého posudku, je třeba nejprve poukázat na 

to, že dle § 13 ZnalZ je stále zachována možnost podání posudku ve formě ústní i písemné, z § 22 

odst. 1 ZnalZ vyplývá, že ústní forma je přípustná jen pro činnost znalců, nikoli znaleckých ústavů.  

Podle § 127 odst. 1 OSŘ je možné znalecký posudek v civilním řízení zadat (též) v písemné formě. 

Písemná forma znaleckého posudku v současné době výrazně převažuje. V praxi k tomu vede 

především lepší využití písemných znaleckých posudků pro obhajobu závěrů znalce a pro 

posouzení podkladů i správnosti postupu znalce stranami i soudem.  

Pro srovnání, obdobně, jako je tomu v civilním soudním řízení, umožňuje i § 107 odst. 3 TrŘ 

podání znaleckého posudku v písemné formě, dokonce je zde použit zákonný termín „zpravidla 

v písemné formě“.  

V případě podání znaleckých posudků pro řízení před soudem stranami řízení (§ 127a OSŘ a § 107a 

TrŘ), zákon počítá v civilním i trestním řízení jen s posudky v písemné formě. 

Ve správním řízení mohou nastat situace, kdy posudek předkládají buď fyzické či právnické osoby 

k doložení některých skutečností, jako podklad pro rozhodování správního orgánu145, nebo situace, 

                                                 
145 § 51 odst. 1 SpŘ 
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kdy znalecký posudek vyžádá správní orgán dle § 56 SpŘ. Vždy se však jedná o posudek ve formě 

písemné.  

Ústně se znalecký posudek podává zejména tam, kde znalec při soudním jednání protokolárně svůj 

písemný znalecký posudek doplňuje na základě vznesených dotazů soudu nebo stran, případně po 

předložení doplňujících podkladů. 

Z náležitostí ústního podání posudku se zmiňuje jen v § 13 odst. 6 ZnalV povinnost uvedení 

náležitostí znalecké doložky146 do protokolu o jednání soudu.  

 

4.2.3 Zákonné náležitosti znaleckého posudku 

Zákonné náležitosti znaleckého posudku jsou upraveny v § 13 zákona o znalcích a tlumočnících 

av § 13 prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. Zde obsažená úprava je jen stručná a zaměřuje se 

především na formální náležitosti znaleckého posudku. Kromě zákonem předepsaných náležitostí 

však znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu 

a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce a znalecký posudek musí vést 

k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru147.  

Jedním z možných dělení znaleckých posudků proto je na formální a obsahové148. Formální 

náležitosti lze chápat, jako náležitosti stanovené zákonem, bez nichž nelze považovat dokument za 

znalecký posudek ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících. Obsahové náležitosti oproti tomu 

zaručují, že znalecký posudek lze použít k jeho účelu, tedy přináší vyčerpávající a postupem 

odbornosti nebo vědy aprobovaný závěr o položené skutkové otázce. 

Formální náležitosti 

Mezi základní formální náležitosti se řadí jednak náležitosti struktury znaleckého posudku tak, jak 

vyplývají z § 13 ZnalV, tedy: „popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při 

úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek).“ 

Krom těchto základních bodů struktury znaleckého posudku, kterými je nález a posudek, je třeba 

doplnit povinnou znaleckou doložku, která zahrnuje významné evidenční údaje o „označení 

                                                 
146 Krom toho, že náležitosti znalecké doložky jsou vyjmenovány v § 13 odst. 4 ZnalV, je její podoba obsažena v příloze 
ZnalV 
147 K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud např. v rozsudku ze dne 9. prosince 2010, 
sp. zn. 28 Cdo 329/2010, ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.329.2010.1 nebo v rozsudku ze dne 10. března 2015 sp. zn. 28 
Cdo 5138/2014, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.5138.2014.1 
148 Srov. např. Ševčík P., Ullrich L. Znalecké právo. 1. vydání. Op. cit., s. 217, nebo KŘÍSTEK, L. Znalectví. Op. cit., s.172 
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seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod 

kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku“ (§ 13 odst. 4 ZnalV). 

Konkrétní podoba znalecké doložky je obsažena v příloze ZnalV a je třeba ji považovat za doklad 

autorizace znaleckého posudku. Plní zároveň funkci evidenční, neboť číslo uvedené v doložce 

znaleckého posudku znalec zapisuje jako povinný údaj do znaleckého deníku a úlohu informační. 

Její znění totiž zahrnuje jak označení autority, která rozhodla o zapsání do seznamu znalců, tak 

i popsané obory a odvětví působnosti znalce149. 

U posudků zadaných stranou řízení dle § 127a OSŘ pak přistupuje povinná doložka dle tohoto 

zákonného ustanovení o vědomosti znalce o trestněprávních následcích nepravdivého znaleckého 

posudku. Ta se klade na místo za znaleckou doložku dle § 13 odst. 3 ZnalV. 

Krom uvedených náležitostí popisujících povinnou strukturu znaleckého posudku, které vyplývají 

z právních předpisů, doplňuje znalecká literatura150 další náležitosti obsažené v titulním listu 

a vztahující se k identifikaci subjektu zadavatele, vymezení znaleckého úkolu a data vypracování 

znaleckého posudku. Jako fakultativní, ale velmi užitečnou informací je označení příloh znaleckého 

posudku. Titulní list by měl též obsahovat informaci o tom, zda se jedná o revizní znalecký posudek 

nebo doplněk posudku.  

Mezi základní formální náležitosti je třeba řadit podpis znalce a otisk úřední pečeti. Ty vyplývají 

přímo ze ZnalZ, kde podle § 13 je u znaleckého  posudku podaného v písemné podobě,  znalec 

„povinen každé jeho vyhotovení podepsat a připojit otisk pečeti“.  

Pečeť znalec získá dle § 7 odst. 2 ZnalV díky potvrzení o složení slibu vydaným krajským soudem. 

Obsahuje dle § 7 odst. 1 ZnalV státní znak151 s uvedením jména znalce a označením jeho oboru 

a odvětví působnosti. Konkrétní postup při vyhotovení pečetě znalce upravuje vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti ČSR č. 11/1985 Sb. o vyhotovování znalecké pečetě. 

Dále dle § 13 odst. 3 ZnalV je formální náležitostí znaleckého posudku způsob jeho vazby, aby 

byl „písemný znalecký posudek … sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně 

posudku a přetištěna znaleckou pečetí“. 

U posudků vypracovaných znaleckým ústavem je povinnou náležitostí označení osoby, která 

znalecký posudek vypracovala (§ 22 ZnalZ). 

                                                 
149 Dörfl, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit., s.56 
150Bradáč, A. a kol. Soudní inženýrství. Op. cit., s. 201 a násl. 
151 Podoba státního znaku a způsob jeho užívání jsou upraveny v § 1 a 2 zákona č. 3/1993 Sb. o státních symbolech 
České republiky a § 2 a 13a zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. Na znalecké pečeti 
se užívá malý státní znak. 
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V případech, kdy je v civilním řízení podáván znalecký posudek zadaný jinou osobou než soudem 

dle § 127a OSŘ, je povinnou formální náležitostí prohlášení znalce o jeho vědomosti 

o trestněprávních následcích nepravdivého znaleckého posudku. 

Formální náležitosti znaleckého posudku obdobně popisují i další autoři, kteří se ovšem shodují 

v tom, že popis struktury znaleckého posudku dle právních předpisů není úplný. Zpravidla je do 

struktury znaleckého posudku zahrnována v odborných publikacích152 také titulní strana, která 

obsahuje identifikační údaje znalce, zadavatele posudku, datum vypracování a účel zadání 

znaleckého posudku. Za znaleckou doložku se umisťují také přílohy, které se skládají z některých 

podkladů znaleckého posudku opatřených přímo znalcem (fotografie posuzované věci, graf nebo 

výsledek nějakého zásadního vyšetření), či připojené dokumentace nebo podrobnějších výpočtů, 

na které znalec v posudku pro stručnost a přehlednost odkazuje. Posudek znalec vypracuje 

v požadovaném počtu stejnopisů. 

Obsahové náležitosti  

Kromě uvedených formálních náležitostí znaleckého posudku nastavuje ZnalV základ struktury 

a způsobu zpracování znaleckého posudku, když dle § 13 odst. 2 má znalecký posudek obsahovat  

„popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet 

otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek)“. 

Tím rozvíjí zákonný požadavek dle § 8 ZnalZ na obsahové náležitosti jako na „řádné“ 

vypracování znaleckého posudku.  

Naznačenou strukturou znaleckého posudku (formálními náležitostmi) tak klade důraz na jeho 

obsah (sdělení), který se bude opírat o dostatek objektivních zdrojů, jejich odborné posouzení 

a formulaci závěrů do obsahově správných odpovědí na zadané otázky.  

Mezi formálními a obsahovými náležitostmi není proto jen logický vztah, ale v podobě předepsané 

struktury znaleckého posudku v § 13 odst. 2 ZnalV lze obsahové náležitosti znaleckého posudky 

považovat též za zákonnou náležitost.  

Znalecký posudek je tedy dokument, který splňuje nejen formální zákonné náležitosti, ale současně 

je zpracován ve stanovené struktuře, která má zaručovat patřičný obsah, tedy rozbor podkladů, 

o něž se se opírají objektivně zjištěná fakta, posouzená znalcem na základě odpovídajícího 

metodického postupu. Závěry těchto zjištění jsou formulovány jako odpověď na zadané odborné 

skutkové otázky a je možno je podrobit odborné kritice., 

                                                 
152Bradáč, A. a kol., Soudní inženýrství. Op. cit., s.202 a násl., dále Ševčík P., Ullrich L. Znalecké právo. Op. cit., s. 218, 
nebo DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit., s. 56 
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V literatuře se vychází z obsahových náležitostí153 znaleckého posudku stanovených v § 13 odst. 2 

ZnalV, v některých případech se však zobecňují toliko na požadavek na přezkoumatelnost 

a srozumitelnosti154, který je však třeba považovat spíše za charakteristiku obsahových náležitostí 

znaleckého posudku z pohledu jeho hodnocení,  které více, či méně umožňuje jeho využití k jeho 

hlavnímu účelu – jako důkazního prostředku v soudním řízení.  

Abychom však mohli přistoupit ke znaleckému posudku jako k důkazu a provádět jeho hodnocení 

v soudním řízení, je třeba nejprve posoudit, jak rozumět a vykládat zákonný požadavek na řádný 

znalecký posudek a vztah mezi jeho formálními a obsahovými náležitostmi. 

Struktura znaleckého posudku, která zahrnuje shora popsané formální náležitosti posudku 

současně vymezuje i správný postup znalce při jeho vypracování. Znalec tedy při vypracování 

posudku postupuje po jednotlivých krocích takto: 

- uvede vymezení úkolu znalce 

- zpracuje nález (jako popis zkoumaného materiálu, jevů a skutečností, k nimž znalec 

přihlížel a jejich metodické vyhodnocení) 

- z něho vychází posudek (členěný jako odpovědi na položené otázky)  

- a posudek uzavírá znalecká doložka (doložky), podpis znalce a otisk jeho úřední pečeti 

Při zkoumání otázky, jaké má mít znalecký posudek obsahové náležitosti, vycházím proto z analýzy 

jednotlivých kroků při vypracování posudku při dodržení zákonem naznačené struktury jeho 

obsahu.  

Přitom je třeba zdůraznit, že žádné návody pro formulaci zadání znaleckého úkolu, k optimálním 

postupům znalce při shromažďování podkladů a způsobu zpracování nálezu znaleckého posudku 

občanský soudní řád nijak neupravuje. Podrobnější požadavky na obsahové zpracování znaleckého 

posudku proto vycházejí především z ustálené praxe, která vzniká mimo jiné i díky detailnější 

úpravě trestního řádu v řízení trestním. Takto zejména stanoví §107 odst. 1, 2 obecné pravidlo, že 

„znalci, který je pověřen úkonem, se poskytnou potřebná vysvětlení ze spisů a vymezí se jeho úkoly. Přitom je třeba 

dbát toho, že znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky.  Je-li toho k podání posudku třeba, 

dovolí se znalci nahlédnout do spisů nebo se mu spisy zapůjčí. Může mu být též dovoleno, aby byl přítomen při 

výslechu obviněného a svědků a aby jim kladl otázky vztahující se na předmět znaleckého vyšetřování. 

V odůvodněných případech se znalci umožní, aby se zúčastnil provedení i jiného úkonu trestního řízení, pokud 

                                                 
153 Křístek, L. Znalectví. Op. cit.,  s. 176-177 
154 Ševčík P., Ullrich L. Znalecké právo. Op. cit., s.219 
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takový úkon má význam pro vypracování znaleckého posudku. Znalec může též navrhnout, aby byly jinými důkazy 

napřed objasněny okolnosti potřebné k podání posudku.“ 

Začneme-li u zadání úkolu znalce, zjistíme, že je důležitým rámcem, kterým zadavatel posudku 

vymezuje problém, k jehož zkoumání je znalec povolán. To souvisí s problematikou zadání 

znaleckého posudku jako úkonu soudu, o kterém se pojednává v následující kapitole.  

Na tomto místě je však důležité předeslat, že kooperace zadavatele se znalcem již v tomto úvodním 

momentu je významná a v řadě případů má dopady na celkový výsledek znaleckého zkoumání, 

neboť zadání znaleckého posudku musí nejen odpovídat zvolené odbornosti znalce (což v případě 

zadání odborné problematiky laikem, kterým je i soud, není samozřejmé), ale musí též vystihovat 

úkol znalce způsobem, jenž umožňuje jeho odborné zpracování. Toto zpracování navíc musí 

korespondovat s požadavkem na potřebné skutkové zjištění v projednávané kauze. Jinými slovy, 

ke skutkové zjištění požadovanému soudem od znalce musí zadaný úkol znalci vést. Jinak se 

výsledek znaleckého posudku od potřeby dokazování ve svém výsledku může odlišovat, což je 

nežádoucí. K tomu je proto nezřídka třeba konzultace zadavatele se znalcem již ve fázi zadání 

znaleckého posudku155. 

Popisná a argumentační část znaleckého posudku, ve které znalec označí zdroje svých informací 

(podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností, jejich 

vzájemných interakcí a provede jejich vyhodnocení, se nazývá nález (§ 13 ZnalV).  

Na začátku nálezové části znaleckého posudku znalec vymezí okruh podkladů, z nichž vycházel 

a uvede zjištění, ke kterým z podkladů dospěl.  

Podklady by měly být znalcem shromážděny v takovém rozsahu, aby mu umožňovaly komplexní 

a vyčerpávající zpracování odpovědi na soudem zadané otázky. Znalec by se proto měl se svou 

žádostí o předložení podkladů obracet zásadně na všechny strany řízení a nespokojit se se 

skutečnostmi předestíranými jen jednou stranou řízení, a to bez ohledu na to, zda vypracovává 

posudek na základě ustanovení soudem nebo na základě dohody s jinou osobou, neboť jeho 

povinnosti vyplývající ze zákona o znalcích a tlumočnících vypracovat posudek řádně, s plným 

využitím svých odborných znalostí, platí obecně a znalce zavazuje. 

Opatřování podkladů je tedy primárně odpovědností znalce. Soudní řády stanoví soudu povinnosti 

součinnosti se znalcem, ta však přichází v úvahu teprve v situaci, kdy znalec některé podklady 

nemůže obstarat sám, nebo pokud účastníci, jejich právní zástupci, event. třetí osoby se znalcem 

při získávání podkladů nespolupracují.  

                                                 
155 DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit., s. 51 
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Znalec obstarává okruh podkladů, které lze opatřit ze soudního spisu, z veřejných rejstříků, vyžádat 

od stran řízení nebo provést na základě šetření či měření znalce. I v případě provádění úkonů 

znalce, jichž se mohou účastnit strany sporu, však znalec musí brát v úvahu právo stran vyjadřovat 

se k postupu znalce, jeho podkladům i samotnému závěru156. 

Pokud znalec potřebuje podklady, které jsou svým charakterem jsou samostatný důkaz, je povinen 

o jejich provedení požádat soud v rámci dokazování157. Takovými podklady je zejména opatření 

výslechu svědka, ohledání místa spáchání trestného činu, rekonstrukce nebo rekognice. Pokud by 

znalec sám prováděl tyto úkony, které jsou ze své podstaty samostatnými procesními úkony, 

zasahoval by tak do zásady spravedlivého soudního procesu.  

V některých případech může být zajišťování podkladů časově i ekonomicky náročné. Znalec proto 

může šiří podkladů i způsob a cenu jejich opatřování v takovém případě konzultovat se soudem 

nebo na jejich zajištění požádat soud o vyplacení zálohy. Opatřováním některých podkladů již 

znalec přechází do práce na argumentační části nálezu.  

Podklady znaleckého posudku literatura dělí na podklady objektivní a subjektivní158. U objektivních 

podkladů se očekává malá míra zkreslení (plánek, fotodokumentace, stavební výkres, měření 

provedená znalcem), zatímco u subjektivních je tomu naopak (výpověď svědka). 

Po shromáždění potřebných podkladů provede znalec jejich analýzu a vyhodnocení. Způsob, jímž 

toto vyhodnocení podklad provádí, zpravidla odpovídá metodě vlastní oboru, v němž je znalec 

jmenován a vychází z pravidel vědy a logického postupu.  

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu vykládá 

§ 8 ZnalZ a § 13 odst. 2 ZnalV extenzivně. Krom požadavku na strukturu vypracování znaleckého 

posudku jako odborného dokumentu zahrnuje do obsahových náležitostí řádné vypracování 

znaleckého posudku též správný metodický a procesní postup znalce. Z nálezu posudku musí proto 

být patrný postup znalce (zvolená metoda). Jedná se například o měření, výpočty a logické 

vyhodnocení shromážděných faktů. 

Jinými slovy: Znalecký posudek musí i svým zpracováním dávat záruky, že vede k odborně 

správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru, který srozumitelně dává odpověď na 

zadané otázky. 

                                                 
156 Srov. nález Ústavního soudu 1 ÚS 1012/07 ze dne 16. 10. 2008. (N 173/51 SbNU 141). 
157 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. února 1982 sp. zn. 10 Co 234/81 ( R 37/1984, in: 
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  9-10/1984) 
158 Bradáč, A. a kol. Soudní inženýrství. Op. cit., s. 201 a násl. 
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Srozumitelnost nálezu posudku se předpokládá na úrovni středoškolsky vzdělaného laika, proto ve 

složitějších, nebo neobvyklých případech znalec může stručně vysvětlit metodu zkoumání, základní 

veličiny a vzorce.  

Oproti tomu v případech, ve kterých je ustálená metoda znalecké práce, postačí její označení a 

shrnutí postupu znalce a vyhodnocení zjištěných skutečností (takto se například v oboru 

ekonomika, odvětví ceny a odhady ustálily při zjišťování ceny metody výnosové, substanční 

a srovnávací. V případě stanovení výše újmy na zdraví se využívá dokonce metodika zpracovaná 

Nejvyšším soudem, v případě oceňování motorových vozidel se postupuje dle tzv. standardu 

apod.). 

Výsledek svého zkoumání by znalec měl shrnout v závěru, ve kterém se vyjádří ke skutečnostem, 

které zjistil z podkladů posudku, přitom zaujme stanovisko i k podkladům, které jeho závěry 

nepodporují (např. pro jejich nevěrohodnost, chybovost, nejasnost). Rovněž by se znalec v závěru 

svého nálezu měl vypořádat s případnými rozpornými zjištěními nebo známými námitkami stran 

řízení a svůj závěr přesvědčivě zdůvodnit159.  

Centrální část znaleckého posudku, jež představuje zpravidla odpověď na soudem zadané otázky, 

se nazývá posudkem.  

Posudek znalce má vyčerpat všechny zadané otázky a jednoznačně a přesvědčivě vyjádřit odborný 

závěr ve formě odpovědi na spornou skutkovou otázku. Posudek znalce je tedy jeho subjektivním 

hodnocením zadané otázky, které však opírá o objektivní zjištění vzešlá z podkladů a provedeného 

zkoumání. Posudek znalce se vždy vztahuje ke skutkovým otázkám. Znalec nesmí provádět právní 

hodnocení skutku, jenž je předmětem jeho zkoumání160. 

Soudní praxe nevylučuje, aby posudek přinesl odpověď v mezích určité numerické tolerance, 

pokud z podkladů i výpočtů takové rozmezí vyplývá161 a charakter otázky takovou odpověď 

nevylučuje.  

Znalec by však měl usilovat o jednoznačnou formulaci posudku. V případech, kdy řešení zadaného 

problému může mít více variant, měl by znalec tyto varianty popsat a vymezit okolnosti, za kterých 

jednotlivé varianty přicházejí v úvahu. V některých případech je třeba vyjádřit míru jistoty nebo 

                                                 
159 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. srpna 2009 sp. zn. 30 Cdo 352/2008, ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.352.2008.1  
160 Tato zásada není explicitně v civilních procesních předpisech stanovena. Vyplývá však z úpravy § 107 odst. 1 TrŘ 
a dále z ní vychází též judikatura, srov. např. nález Ústavního soudu III ÚS 299/06 ze dne 30.4.2007, dále např. 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2000, sp. zn. 7 Tz 247/2000, ECLI:CZ:NS:2000:7.TZ.247.2000.1 
nebo Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února2007 č.j. 8 As 62/2005-66, č. 1466/2008 Sb. NSS, www.nssoud.cz 
161 Např. postup při zjišťování míry jistoty otcovství obsahuje Zpráva  a zhodnocení úrovně soudního řízení a 
rozhodování ve věcech určení otcovství býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. 11. 1979 zn. Cpj 41/79, která byla 
uveřejněna pod č. 20 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1980)  
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nejistoty znalce, se kterou k požadovanému závěru dospěl (například míra pravděpodobnosti). 

Znalec by potom měl tuto míru vyjádřit slovním výrazem nebo procentními body. V některých 

případech je již znalecký úkol zadaný ve formě otázky, která vyžaduje odpověď právě ve formě 

vyjádření jistoty určitého děje (např. vyloučení otcovství, pravost podpisu, možnost předejít srážce 

vozidel apod.)162. 

Nedává-li obor, pro nějž byl znale jmenován, možnost odborné odpovědi na soudem zadanou 

otázku, nebo pokud odpověď nemůže být z přístupných podkladů jednoznačná, bude na další 

spolupráci zadavatele a znalce, aby zvážil další postup. Zpravidla je možné nalézt řešení v zapojení 

dalšího znalce z jiného oboru do zkoumání skutkové otázky, nebo prohloubit možnost obstarání 

dalších podkladů tak, aby posudek bylo možno po jeho doplnění zpracovat. 

Otázka doplnění posudku vyvstává nejčastěji až ve fázi provádění důkazu znaleckým posudkem, 

kdy strany zpochybňují závěry znalce a předkládají další podklady nebo argumenty, na které 

posudek nedává odpověď, a které znalec musí dodatečně vyhodnotit. K tomu bude více uvedeno 

v kapitole 4.3, která se věnuje dokazování znaleckým posudkem. 

Znalecký posudek uzavírá znalecká doložka (§ 13 odst.4 ZnalV), která je popsaná v této kapitole 

výše. 

Obsah znaleckého posudku je v některých případech zákonem rozšířen o další povinné náležitosti, 

nebo o stanovený závazný postup znalce. Například dle § 155 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční 

zákon, je stanoven zvláštní postup pro znalce ustanoveného pro ocenění dlužníkova podniku pro 

účely reorganizačního plánu, nebo dle § 91 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je 

zákonné vodítko pro stanovení ceny podílu v obchodní korporaci znalcem. Uvedené zákonné 

náležitosti zpravidla vedou ke stanovení ustálených speciálních metodik postupu znalce 

odpovídajících potřebám soudního řízení. 

Otázku náležitostí znaleckého posudku lze tedy shrnout tak, že požadavek na řádné 

zpracování znaleckého posudku dle § 8 ZnalZ zahrnuje postup znalce, který při 

vypracování posudku respektuje zákonný požadavek na jeho formální a obsahové 

náležitosti a úkon provede s náležitou odbornou péčí (de lege artis)163. 

Požadavek náležitého odborného postupu znalce při řešení zadaného úkolu (postup de lege artis) 

může vyvolávat dojem, že otázka náležitého postupu znalce je otázkou natolik odbornou, že ji nelze 

v souvislosti s požadavkem na řádné vypracování posudku dle § 8 ZnalZ jednoznačně hodnotit. 

Opak je však pravdou. Dle Instrukce je možno náležitý odborný postup znalce v přestupkovém 

                                                 
162 DÖRFL, L. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Op. cit., s. 55 
163 Srov. § 22 Instrukce 



 
 

117 
 

řízení hodnotit. Ke stejnému závěru dospívá též soudní judikatura, která považuje volbu správné 

metody vypracování znaleckého posudku za jeho obsahovou náležitost, kterou je možno posoudit 

v rámci hodnocení znaleckého posudku jako důkazu (srov. např. pozn. č. 157). 

Výsledkem znalecké práce je pak znalecký posudek, který je procesně využitelný jako důkaz a navíc 

jako důkaz, který má potřebnou relevanci a je přesvědčivý. Z tohoto hlediska procesního využití je 

možno hodnotit kvality znaleckého posudku tak, že by měl být úplný, transparentní 

a přezkoumatelný164. Jinými slovy, lze požadovat, aby znalecký posudek splňoval náležitosti 

řádného důkazu, byl tedy pravdivý (správný)165.  

Tyto vlastnosti znaleckého posudku jsou významnými hledisky při hodnocení znaleckého posudku 

jako důkazu a jejich nedostatek může znamenat vady v obsahových náležitostech posudku. Proto 

se k nim vrátíme rovněž v kapitole 4.4 věnované hodnocení znaleckého posudku soudem.  

Podobně lze přistoupit k posouzení otázky správného způsobu vypracování znaleckého posudku 

znalcem, kde porušení některých základních zákonných požadavků při zpracování znaleckého 

posudku může znamenat nezákonnost postupu znalce a vést k natolik zásadní vadě znaleckého 

úkonu či posudku, že posudek v řízení nelze provést jako důkaz. Příkladem může být zpracování 

posudku podjatým znalcem, které má za následek zásadní zpochybnění objektivního odborného 

přístupu znalce k řešení zadané otázky. Obdobné dopady může mít i zjištěná nedostatečná 

odbornost či zjevná neznalost zpracovatele či zjištění jiného porušení právních povinností znalce 

při zpracování znaleckého posudku.  

Jak bude uvedeno dále, dokazování znaleckým posudkem má řadu odlišností, které jsou vyvolané 

zvláštnostmi tohoto důkazního prostředku spočívajícími především v okruhu otázek, které tento 

důkazní prostředek objasňuje, tak i v jeho relativně složitém způsobu provedení.  

Tato specifika se pokusím popsat v následující kapitole (4.3.1), zatímco v dalších kapitolách 

rozebírám jednotlivé fáze provedení důkazu znaleckým posudkem, mezi které lze zahrnout: 

- zadání znaleckého posudku (4.3.2) 

- vypracování znaleckého posudku (4.3.3) 

- podání znaleckého posudku a výslech znalce u soudu (4.3.4) 

V další kapitole se samostatně zabývám další problematikou spojenou s dokazováním znaleckým 

posudkem, a to je hodnocení znaleckého posudku (4.4). 

                                                 
164 ČIPERA, J. Náležitosti znaleckého posudku. Odhadce a oceňování majetku 1-2/2018, s. 24. ISSN 1213-8223 
165 Křístek, L. Znalectví. Op. cit.,  s. 176-177 
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Poznámka k dokazování znaleckým posudkem zadaným stranami řízení 

Novelizací občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 218/2011 Sb., který doplnil § 

127a do dosavadního textu zákona vyvstala významná procesní otázka, zda tato nová právní úprava 

mění dosavadní výsadní postavení soudu v zadávání znaleckého posudku, jako důkazního 

prostředku v civilním řízení. Toto ustanovení totiž obsahuje jen stručný odkaz: „jestliže znalecký 

posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o 

tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádí tohoto důkazu 

stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem.“ 

Vzhledem k tomu, že dosavadní způsob zadávání, vypracování i dokazování znaleckým posudkem 

je pojat jako dokazování završené výslechem znalce a nejedná se o pouhý listinný důkaz (o tom 

více v dalších kapitolách), musí soudy výkladem překlenout legislativní mezeru spočívající 

v nedostatku procesních ustanovení, které by dokazování takto zadaným posudkem blíže upravila. 

O některých problematických momentech, které tato možnost dokazování posudkem zadaným 

stranou řízení přináší, se zmíním v následujících kapitolách. 

Judikatura Nejvyššího soudu166 vychází z takového výkladu, že novelizací došlo k zásadní změně 

režimu při provádění a hodnocení důkazu znaleckým posudkem, který byl vyhotoven na žádost 

účastníka mimo řízení.  

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 26 Cdo 3928/2013, který občanskoprávní 

a obchodní kolegium Nejvyššího soudu dne 23. dubna 2014 schválilo k uveřejnění ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek, formuloval závěr, podle něhož splňuje-li znalecký posudek 

předložený účastníkem řízení předpoklady stanovené v § 127 odst. 2 a § 127a o. s. ř., pohlíží se na 

něj jako na znalecký posudek vyžádaný soudem. V tomto rozhodnutí, které bylo publikováno i pod 

č. R 38/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že  

„účelem novelizace ustanovení § 127 o. s. ř. a zejména začleněním ustanovení § 127a o. s. ř. (bylo) odstranit tuto 

řízení zatěžující praxi, urychlit jej a umožnit účastníkům předložit znalecký posudek, na nějž se hledí - obsahuje-

li všechny zákonem požadované náležitosti a doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého 

znaleckého posudku - jako na posudek vyžádaný soudem. Tím se změnila důkazní hodnota znaleckého posudku 

předloženého účastníkem, který při dodržení všech obsahových náležitostí stanovených v ustanovení § 127a o. s. ř. 

není důkazem listinným, ale má důkazní sílu znaleckého posudku“. 

Soudní praxe následovala tento výklad a pojala dokazování znaleckým posudkem zadaným stranou 

řízení při dokazování obdobně, jako u soudem zadaných znaleckých posudků, takže na rozdíl od 

                                                 
166 Srov. zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. 32 Cdo 1124/2014, 
ECLI:CZ:NS:2014:32.CDO.1124.2014.1 
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důkazu listinou (dříve znaleckým posudkem zadaným stranou řízení a předkládanou soudu jako 

důkaz o odborných skutkových otázkách) znalce rovněž předvolá k výslechu a vysvětlení 

znaleckého posudku. 

Jakkoli se tedy platná právní úprava považuje za velmi nedokonalou a rozpornou s dosavadní 

procesní teorií dokazování167, v soudní praxi se prosadila, a to i přes zásadní výhrady vznášené 

právní vědou168.  

Z uvedených důvodů se proto odlišnostmi a možnými řešeními při provádění dokazování 

a hodnocení důkazu znaleckým posudkem, včetně posudku zadaného stranou, budu 

v následujících kapitolách zabývat a budu této otázce, jako i úvahám de lege ferenda, věnovat i část 

závěru této práce. 

 

4.3 Dokazování znaleckých posudkem  

4.3.1 Specifika dokazování znaleckým posudkem 

Potřeba odborné znalosti 

Dokazování znaleckým posudkem má některé zvláštnosti, které do určité míry vycházejí z povahy 

tohoto důkazního prostředku.  

Především je dokazování dle § 127 odst. 1 OSŘ znaleckým posudkem zákonem vyhrazeno pro 

případy, kdy je třeba k posouzení skutečností odborných znalostí. K dokazování znaleckým 

posudkem by měl soud přistupovat až za situace, kdy k tomuto účelu nepostačuje odborné 

vyjádření vypracované orgánem veřejné moci, tedy zadání znaleckého posudku by mělo být 

z důvodu procesní ekonomie nahrazeno odborným vyjádřením orgánu veřejné moci, pokud pro 

zjištění skutečnosti postačují.  

Potřeba odborné znalosti pro vypracování znaleckého posudku (k odborné znalosti srov. kap. 

4.2.1) dále souvisí s povinností soudu vybrat pro vypracování znaleckého posudku osobu, která je 

zapsána ve veřejném seznamu (více k tomu v kap. 2.6.2) pro příslušný obor a odvětví, až na 

zákonem stanovené výjimky dle § 24 ZnalZ. 

                                                 
167 Srov. např. články Wintrová, A. Znalec a znalecký posudek v civilním řízení, Soudce 1/2017, s. 10,  DÖRFL, L. Trampoty 
s ustanovením znalce stranami v občanském soudním řízení, Soudce 1/2017, op. cit. 
168 Například Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. dospívá k závěru v komentáři k občanskému soudnímu řádu, že závěr o 
postavení či síle soukromé odborné expertizy dle § 127a OSŘ na roveň postavené soudem zadanému znaleckému 
posudku, je nepřesvědčivý, a to s ohledem na teleologický výklad podpořený komparatistikou se středoevropskými 
právními řády, tak i s ohledem na samotnou povahu soukromé expertizy a způsob provádění důkazu touto expertizou 
(in: Lavický, P. a kol. Občanský soudí řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a.s., 2016, s. 635). ISBN 978-80-747-8986-1 
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Posudek jako úkon skládající se z několika fází 

Dále je třeba brát v úvahu, že dokazování znalecký posudkem je relativně složitý úkon, který se 

skládá z několika na sebe navazujících fází, jako je: fáze zadání znaleckého posudku (srov. kap. 

4.3.2), dále jeho vypracování (srov. kap. 4.3.3) a na závěr podání znaleckého posudku, případně 

výslech znalce u soudu – tedy provedení důkazu jeho čtením a v případech, kde nepostačuje 

písemné vyhotovení posudku, též výslech znalce při jednání (srov. kap. 4.3.4). 

Přitom právní úprava samotného dokazování znaleckým posudkem je velmi střídmá a zahrnuje 

ustanovení pouhých dvou ustanovení § 127 a 127a OSŘ bez stanovení bližších podmínek 

provádění tohoto specifického důkazního prostředku a jeho hodnocení. Proto nezbývá, než při 

analýze dokazování znaleckým posudkem vycházet z obecné úpravy dokazování a ze soudní praxe 

reprezentované především judikaturou vyšších soudů a dále odborné literatury. Přitom řada 

poznatků nevychází ani tak z praxe civilního řízení, ale řízení trestního, které má podrobnější 

procesní ustanovení o dokazování znaleckým posudkem i rozvinutější judikaturu k postupu znalce 

i soudu. V následujícím textu se budu věnovat především dokazování znaleckým posudkem 

zadaným soudem (§ 127 OSŘ) s upozorněním na některé odlišnosti případů, kdy se dokazování 

provádí znaleckým posudkem předloženým stranami řízení. 

Problematika hodnocení tohoto důkazu 

Odlišnosti lze shledat i v hodnocení tohoto důkazu, při kterém je soud do určité míry omezen tím, 

že znalecký posudek obsahuje odborné závěry, které si soud sám posoudit nemůže. Hodnocení 

důkazu znaleckým posudkem tedy na jedné straně vychází z obecné teorie hodnocení důkazu (srov. 

kap. 4.1.1), na druhou stranu je pro soud nemožné (a procesně nepřípustné) hodnotit samotné 

odborné závěry znalce. Platné právo přináší několik možností řešení situací, kdy závěry znaleckého 

posudku jsou v rozporu s dalšími provedenými důkazy, případně odborné závěry více znaleckých 

posudků jsou ve vzájemném konfliktu. O postupu soudu při hodnocení důkazu znaleckým 

posudkem pro význam této otázky bude pojednáno v samostatné kapitole 4.4.  

Znalečné jako náhrada nákladů řízení 

Konečně je třeba zmínit další faktor, který má na průběh civilního řízení při dokazování znaleckým 

posudkem vliv, (vzhledem k tomu, že za znalecké úkony náleží odměna) a to je rozhodování soudu 

o výši odměny a náhradě nákladů znalce.  

Odměna a náklady znalce (znalečné) jsou zahrnuty dle § 137 odst. 1 OSŘ mezi náklady řízení jako 

náhrada nákladů důkazu. Náklady důkazu hradí stát, pokud nejsou kryty zálohou účastníků (§141 

odst. 2 OSŘ). Proto soud rozhoduje již v souvislosti s ustanovením znalce též o stanovení výše 
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zálohy, uloží ji straně, která důkaz znaleckým posudkem navrhla, nebo pro jejíž skutkové tvrzení 

je důkazu znaleckým posudkem třeba. Do výroku o výši zálohy je odvolání přípustné. Úhrada 

zálohy je pro dokazování znaleckým posudkem významná, protože není-li pravomocně uložená 

záloha uhrazena, soud důkaz neprovede (§ 141 odst. 1 OSŘ). 

O výši znalečného rozhoduje soud u jím ustanoveného znalce zvlášť bezprostředně po podání 

písemného posudku a následně i o znalečném za výslech znalce (a to jak u znalce ustanoveného 

soudem, tak i u znalce sjednaného stranou řízení dle § 127a OSŘ), pokud je k němu znalec soudem 

předvolán, a to podle sazebníku a pravidel stanovených ve ZnalV. Do rozhodnutí o znalečném je 

odvolání přípustné. Teprve pravomocně stanovená výše znalečného může být přiznána 

v souvislosti s rozhodováním o náhradě nákladů řízení k náhradě straně řízení. 

Vzhledem k tomu, že stranám i znalci náleží právo na odvolání do rozhodnutí soudu o výši zálohy 

o i výši znalečného, může se jednat o další moment, který může mít vliv na délku řízení a tím i 

efektivitu vedení soudního řízení.  Pouze v případě, kdy písemný posudek zpracovává znalec na 

základě ustanovení stranou sporu (§ 127a OSŘ), se nerozhoduje o jeho odměně, neboť odměna 

znalce a náhrada jeho nákladů tvoří náklady řízení strany, která jej povolala a celková cena posudku 

se zohledňuje až při rozhodování o náhradě nákladů řízení v souvislosti s rozhodnutím ve věci 

samé.  

Kolize přestupkového a důkazního řízení 

Další specifický fenomén spojený s dokazováním znaleckým posudkem, který se objevuje zvláště 

v poslední době, je to, že účastníci využijí v průběhu soudního řízení možnost podat stížnost na 

postup znalce i u předsedy krajského soudu. V takové situaci není vyloučen souběh správního, 

resp. přestupkového řízení a civilního řízení ve vztahu k posouzení otázky, zda znalec podal 

posudek řádně a zda plnil své zákonné povinnosti.  

Skutečným důvodem podání takových stížností je zpravidla snaha účastníků zvrátit průběh 

soudního řízení, ve kterém soud nezaujal při hodnocení důkazu takové stanovisko, které by bylo 

ve prospěch stěžující si strany.  

Mohou proto nastat kolize zejm. přestupkového řízení zahájeného na základě stížnosti (podnětu) 

strany řízení před předsedou krajského soudu. Zde hrozí nesoulad při posouzení vad znaleckého 

posudku, který vyplývá z odlišného hodnocení znaleckého posudku správním orgánem a soudem. 

Pokud k takovým kolizím v současné době dochází, předsedové krajských soudů (vědomi si rizika 

zasahování do procesu hodnocení důkazu soudem v řízení, ve kterém byl znalecký posudek využit 

jako důkaz) zpravidla přistupují k přerušení přestupkového řízení, alespoň do doby rozhodnutí 
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soudu v I. stupni (s ohledem na běh promlčecí lhůty v přestupkovém řízení). Dávají tak prostor 

soudu pro provedení hodnocení důkazu znaleckým posudkem a výsledek tohoto posouzení i ve 

vztahu k případným vadám posudku a vlivu těchto vad na soudní řízení využijí následně jako 

významný podklad přestupkového řízení.  

Tímto postupem ovšem současně zabrání ovlivnění soudního procesu stanoviskem k zákonnosti 

důkazu (posudku), který by v přestupkovém řízení museli zaujmout, a které náleží prioritně soudu 

v rámci hodnocení důkazu znaleckým posudkem. Ne vždy je však tento postup podporován 

odvolacím orgánem, kterým je v přestupkovém řízení Ministerstvo spravedlnosti ČR169.  

 

4.3.2 Zadání znaleckého posudku 

Počáteční fáze dokazování znaleckým posudkem spočívá v jeho zadání. V současné době právní 

úprava civilního procesu umožňuje zadání znaleckého posudku soudem (§ 127 OSŘ) nebo stranou 

řízení (§ 127a OSŘ). Zadání posudku soudem nebo stranou řízení by se nemělo zásadně odlišovat 

a mělo by vést ke konkrétnímu zadání znaleckého úkolu znalci z příslušného oboru tak, aby byla 

zodpovězena sporná skutková otázka odborného charakteru. Přesto odlišná osoba zadavatele 

(a jeho odlišná procesní role v řízení) vede k různé praxi zadání znaleckého posudku a ve svém 

důsledku může vést i k různým znaleckým závěrům. V této kapitole proto oba způsoby zadání 

znaleckého posudku popíši zvlášť a následně se budu zabývat postupem znalce při vypracování 

znaleckého posudku.  

Zadání znaleckého posudku soudem  

Dříve, než soud přistoupí k zadání znaleckého posudku, posoudí, zda se jedná o spornou otázku 

skutkovou, k jejímuž objasnění je třeba odborných znalostí. Vyloučeny jsou tedy otázky směřující 

k právnímu posouzení rozhodných skutečností sporu nebo otázky, které soud může obstarat sám 

např. prostým ohledáním místa nebo věci. 

Dále je soud povinen zvážit, zda se jedná o spornou otázku, kterou nelze zjistit jiným způsobem. 

Ustanovení § 127 odst. 1 OSŘ v tomto směru instruktivně soudu ukládá nejprve vyžádat odborné 

vyjádření orgánu veřejné správy. Teprve není-li tento způsob možný, nepostačuje-li k vyřešení 

odborné otázky s ohledem na její složitost, nebo pochybnosti o skutkové otázce zůstávají i po 

podání odborného vyjádření, zadá se znalecký posudek. 

                                                 
169 V rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. 5. 2017 čj. MSP-7/2017-OJD-SZN/3 byl např. vysloven 
názor, že hodnocení důkazu v soudním řízení nemůže být hlavním podkladem pro zjištění vady znaleckého posudku 
v přestupkovém řízení 
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V praxi se tak žádá v pozemkových sporech např. srovnávací sestavení parcel od katastrálního 

úřadu nebo stanoviska k otázkám standardů bezpečnosti práce, hlukových a dalších norem od 

příslušných státních orgánů. Tento postup nepřipadá v úvahu tam, kde dokazování znaleckým 

posudkem ukládá přímo zákon170. 

Kromě odborných vyjádření orgánů veřejné moci se využívají k řešení jednodušších skutkových 

otázek odborného charakteru i jiné důkazní prostředky. Účel je zřejmý – snížení nákladů řízení 

a zefektivnění procesu. Takto se např. používá jako důkazní prostředek s odkazem na § 125 OSŘ 

např. odborné vyjádření znalce či jiného experta. Odborné vyjádření je zakotveno jako důkazní 

prostředek v § 105 odst. 1 TrŘ. Jedná se zpravidla o stručně uvedenou odpověď na zadanou otázku 

s odkazem na zdroj nebo zjednodušené podklady, ze kterých oborník vycházel. V tomto případě 

se jedná (na rozdíl od vyjádření orgánu veřejné moci) dle § 127 odst. 5 o úkon, za který náleží 

odměna a náhrada nákladů řízení, které se posuzují analogicky dle odměny a nákladů stanovených 

pro znalce171.  Jeho výhoda spočívá krom krátké lhůty, ve které je k dispozici, také v tom, že ani 

v případě, že se jedná o odborné vyjádření znalce, se nepovažuje za znalecký úkon (nezaznamenává 

se například do znaleckého deníku a neopatřuje se znaleckou doložkou). Jedná se tedy o důkaz 

listinou, která se při jednání jen přečte. Nevýhoda spočívá naopak v tom, že nemá formální ani 

odborné náležitosti znaleckého posudku a jeho důkazní váha na řešení složitějších sporných otázek 

odborného charakteru, zvláště v případě rozporování jeho závěrů některou ze stran, zpravidla 

nebude postačovat.  

Při samotném zadání znaleckého posudku soud stanoví ve výroku usnesení: 

- Osobu znalce (znaleckého ústavu) 

- Obor a odvětví (případně specializaci), v němž má být otázka zadána 

- Lhůtu, ve které má být posudek vypracován  

- Úkol znalce 

- Další povinnosti  

Děje se tak za situace, kdy soudu je na základě skutkových tvrzení stran zřejmé, co je jako rozhodná 

skutečnost sporné, tedy předmět dokazování. Proto také moment zadání znaleckého posudku 

v řízení přímo souvisí s kvalitou skutkových tvrzení, které se soudu podařilo od stran (ve sporném 

řízení) nebo též z vlastní iniciativy (u řízení nesporného) shromáždit.  

                                                 
170 Shodně jako v pozn. 139 a 140 
171Jirsa J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., 
s.318 
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Cílem přípravy jednání (§ 114 OSŘ) by mělo být soustředění sporných skutečností a příprava 

důkazů k jejich provedení při jednání. Teoreticky je tedy vhodné zadat znalecký posudek tak, aby 

mohl být přečten (nebo potvrzen výslechem znalce) při prvním jednání ve věci. Ne vždy je však 

možné správně zadat znalecký posudek před prvním jednání ve věci. Potřeba zadání znaleckého 

posudku, nebo konkrétní předmět dokazování, totiž může vyjít najevo např. po přípravném jednání 

(§ 114c OSŘ) nebo v rámci prvního jednání ve věci, pokud strana řízení po poučení soudu (§ 118a 

OSŘ) své tvrzení a důkazní návrhy doplní. Soud tedy znalecký posudek zadává v momentu, kdy 

v řízení vyjde najevo potřeba jeho vypracování a jsou k dispozici potřebné podklady pro jeho 

vypracování. 

Také v nesporném řízení může sporná skutková otázka vyvstat až v průběhu dokazování při 

jednání, např. otázka, zda některý z rodičů má výchovné předpoklady pro svěření dítěte do péče. 

Osoba znalce 

Z procesního hlediska není soud omezen výběrem oboru a odvětví, ze kterého je třeba znalecký 

posudek vypracovat, volba osoby znalce se však omezuje na seznamy znalců a znaleckých ústavů 

vedených krajskými soudy, resp. Ministerstvem spravedlnosti.  

Postupem podle § 11 ZnalV by soud měl využít k vypracování znaleckého posudku nejprve 

znalecký ústav zapsaný v oddílu 1. seznamu a teprve následně znalce – fyzické osoby: 

(1) Státní orgán vyžaduje posudek (tlumočnický úkon) především od ústavu specializovaného na znaleckou 

(tlumočnickou) činnost (§ 21 odst. 1 zákona), a není-li ho v příslušném oboru nebo není-li to z důvodu hospodárnosti 

možné, od znalce (tlumočníka) zapsaného v seznamu krajského soudu, v jehož obvodu má státní orgán sídlo. Jestliže 

v seznamu krajského soudu není zapsán znalec příslušného oboru (tlumočník příslušného jazyka) nebo jestliže pro 

to svědčí vážné důvody, přibere státní orgán znalce (tlumočníka) zapsaného v seznamu jiného krajského soudu. 

Pokud soud v seznamu znalců nenalezne ani ústav, ani osobu znalce, který by mohl posudek podat, 

může ustanovit znalce ad hoc (§ 24 ZnalZ). K takovému postupu je však třeba dle § 11 odst. 2 

ZnalV nejprve ověřit předpoklady této osoby pro podání posudku dle § 2 odst. 1 a 2 ZnalZ 

(odbornost).  

Do samotného usnesení o ustanovení znalce (vyjma výroku o uložení zálohy) není odvolání 

přípustné, neboť se jedná o usnesení, které se týká vedení řízení (§ 202 odst. 1 písm. c) OSŘ). Na 

druhou stranu mají účastníci řízení právo namítat podjatost znalce (§ 15 odst. 1 OSŘ). Proto je 

v praxi používaný a procesně konformní postup, kdy soud osobu znalce vybere za součinnosti 

stran, tedy zjistí, zda k osobě vybraného znalce nebudou vznášeny námitky podjatosti, případně 
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strany alespoň o právu vznášet námitky k osobě znalce poučí přímo v usnesení, kterým znalce 

ustanoví, pokud znalecký posudek zadává před slyšením stran.  

Znalecký obor, odvětví, specializace 

Seznamy znalců vedené krajskými soudy jsou uspořádané dle jednotlivých oborů, které se dále dělí 

na odvětví. Znalci, kteří jsou pro obory a odvětví zapsáni mohou dále upřesnit svůj obor 

působnosti specializací. V některých oborech a odvětvích jsou dokonce specializace natolik 

ustálené, že překročení specializace znalce by se mohlo považovat za porušení povinnosti znalce 

a znalecký posudek by mohl být zpochybněn pro nedodržení odbornosti znalce172  

Obor, ze kterého je znalecký posudek zadáván, je další významnou otázkou, ke které by strany 

řízení měly mít možnost se vyjádřit. Omezí se tím následné výhrady a námitky k vypracovanému 

znaleckému posudku. Podobně jako osobu znalce, je procesně efektivní, pokud soud otázky, které 

zamýšlí, nejprve projedná se stranami řízení. Jirsa173 navrhuje znění usnesení, kterým jsou strany 

vyzývány k součinnosti dříve, než je znalec ustanovován (v případě, kdy nebylo možno uvedené 

otázky projednat se stranami v rámci přípravného jednání, nebo prvního jednání ve věci samé) 

takto: „ Soud se rozhodl pro vyřešení odborné otázky ustanovit znalcem z oboru písmoznalectví Josefa řezáče. 

Sdělte, zda máte námitky proti jeho osobě, a pokud ano, odůvodněte je ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy. 

Zároveň sdělte, jaké otázky považujete pro vyřešení odborné problematiky za podstatné“.  

K tomu lze doplnit, že v případě nejistoty, ze kterého oboru je vhodné znalce ustanovit, lze výzvu 

o tuto otázku rozšířit. 

V případě procesní shody o osobě znalce, oboru a odborného zadání znaleckého posudku soud 

vhodným způsobem konzultuje obor a odvětví, přiléhavost zadaných otázek a lhůtu, v níž může 

být znalecký posudek vypracován i se samotným znalcem. 

Lhůta k vypracování 

Lhůta k vypracování znaleckého posudku se ukládá zpravidla ve dnech (např. 30, 60, 90 dnů 

v závislosti na složitosti zadané problematiky), případně v měsících.  

Před stanovením lhůty k vypracování znaleckého posudku by soud měl zjistit stanovisko znalce, 

do kdy je schopen posudek podat. Takový procesně efektivní postup soudu vyplývá též z § 12 odst. 

                                                 
172 Typickým příkladem je obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, které se dále dle specializací znalců dělí např. na 
specializace oceňování věcí nemovitých, nebo věcí movitých, nebo lesů a lesních porostů, motorových vozidel atd. 
Každá z uvedených specializací totiž navazuje na odlišné doplňkové vzdělávání znalců, nebo dokonce na odlišné 
vysokoškolské vzdělání. O povinnosti konkrétní specializace bývají znalci poučováni při samotném procesu zápisu do 
seznamu a soudy na tyto odlišné odborné požadavky pro některé ustálené specializace důsledně dbají. 
173 Jirsa J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., s. 320 
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1 ZnalV, podle které: „před stanovením lhůty je podle okolností nutno se znalcem (tlumočníkem) projednat, zda 

může v zamýšlené lhůtě úkon provést.“ 

Stanovisko znalce v praxi soud zjišťuje zpravidla neformálně v podobě telefonické domluvy nebo 

e-mailové komunikace mezi soudem a znalcem. Teprve po předběžném projednání termínu 

k vypracování znaleckého posudku je vhodné znalce ustanovit. Jinak mohou vznikat průtahy 

v řízení, pokud ustavený znalec není schopen v uložené lhůtě posudek vypracovat a žádá o 

prodloužení lhůty, či o zproštění ze znaleckého úkolu. 

Úkol znalce 

Úkol znalce je formulován zpravidla v podobě otázek, které vedou ke zjištění odpovědi na 

odbornou skutkovou otázku. To vyplývá nejen ze soudní praxe174, ale též ze znění § 13 odst. 1 

ZnalV. Otázky přitom směřují k objasňování skutkových otázek, nikoli právních s ohledem na 

princip iura novit curia, neboť „jen soud je oprávněn nalézt a vyslovit závěr o věci, kterou řeší“175 

Z pohledu struktury znaleckého posudku (srov. kap. 4.2.2) se úkol znalce zařazuje jako úvod 

nálezové části. Na vymezený úkol navazuje výčet podkladů, ze kterých znalec vycházel a popis 

postupu při zkoumání těchto podkladů a metody, kterou znalec při svém odborném zkoumání 

použil. Nálezová část je ukončena závěrem, ze kterých vyplývají odborné závěry znaleckého 

zkoumání, které jsou v další části – posudku formulovány jako odpovědi na znalecký úkol. 

Znalecký úkol proto musí být zadán srozumitelně a otázky je nutno formulovat tak, aby je bylo 

možno posoudit z oblasti odbornosti, ve které znalec činnost vykonává (pro kterou je v seznamu 

znalců zapsán). 

Z pohledu procesního je navíc třeba, aby položené otázky přinášely odpověď na spornou 

skutkovou otázku. Soud má mít jasno v době zadání posudku, co je třeba zjistit. Jaký je však 

odborný postup při zkoumání sporného jevu, mu jako laikovi známo být nemusí. Proto kromě 

konzultace délky zadané lhůty k vypracování znaleckého posudku soud zpravidla provede i 

konzultaci k přiléhavosti oboru, ze kterého je znalec ustanoven a k formulaci otázek pro znalce. 

Jinak opět může dojít k průtahům v řízení, pokud po zadání znaleckého posudku znalec soudu 

oznámí, že zvolené odborné otázky nespadají do jeho oboru, či nevedou k vyřešení skutkového 

odborného problému, který je pro soud významný. 

 

                                                 
174 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu Cpjn 41/79, s. 15, (in: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek R 1/1981, 
1/1981) 
175WINTEROVÁ, A. Znalec a znalecký posudek v civilním soudním řízení, Soudce 1/2017, s. 8 
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Další povinnosti ukládané soudem v souvislosti s ustanovením znalce 

Součástí rozhodnutí soudu o ustanovení znalce bývají ještě další sdělení nebo požadavky soudu. 

Soud zpravidla kromě lhůty určí znalci i počet vyhotovení znaleckého posudku a dále stranám uloží 

poskytnout znalci součinnost.  

Součinnost stran řízení je pro vypracování znaleckého posudku nezbytná. Proto jeuložení takové 

procesní povinnosti stranám významným procesním nástrojem pro opatření potřebných podkladů 

pro vypracování znaleckého posudku. Součinnost ze zákona poskytuje znalci především soud. 

Zejména tím, že umožní znalci při obstarávání podkladů. Jedná se například o umožnění znalci 

nahlédnout do spisu, nebo na jeho žádost vyžádat listiny od třetích osob, které je mají v držení. 

Strany mají pak povinnost poskytovat součinnost při obstarávání podkladů (např. listin), či při 

provádění šetření znalce dle požadavků znalce. Teprve v případě, kdy strany potřebnou součinnost 

neposkytují, může soud dále ukládat konkrétní povinnosti k vynucení této součinnosti. Soud takto 

nejčastěji stranám ukládá, aby v případě, že tak neučinily na výzvu znalce, předložily potřebné 

listiny, strpěly úkon znalce (lékařské vyšetření, provedení šetření za účelem odhadu ceny 

nemovitosti), nebo něco vykonaly (předložily věc k provedení zkoumání apod.). 

Nesplnění povinnosti součinnosti stranami řízení může soud vynucovat například nařízením 

předvedení osoby ke znalci k provedení vyšetření nebo ukládáním pořádkových pokut v případě 

neplnění jiných povinností uložených soudem za účelem poskytnutí součinnosti znalci176. 

Krom uvedeného bývá součástí usnesení o ustanovení znalce také část výroku vztahující se ke 

stanovení povinnosti zaplatit zálohu na vypracování znaleckého posudku ve výši, kterou soud 

stanoví s přihlédnutím k odhadovanému rozsahu a složitosti znaleckého posudku. 

Soudy často jako poslední úkol znalci zadávají posoudit všechny další potřebné odborné otázky, 

které při provádění šetření znalec shledá jako důležité. V praxi zatím nebyl s takovým „procesně 

neortodoxním“ zadáním signalizován žádný problém. Vzhledem ke značné neurčitosti takového 

zadání však může podobný účel plnit to, pokud soud vymezí nejen zadaný úkol posudku, ale též 

jeho účel („za účelem zjištění….soud ukládá znalci, aby…“), což znalci otevírá lepší možnost posouzení 

přiléhavosti soudem položených otázek a cestu k případné dodatečné konzultaci zadání se soudem. 

Zadání posudku procesní stranou 

Tradiční procesní úprava u nás ani v minulosti nevylučovala v řízení použít jako důkaz znalecký 

posudek vypracovaný znalcem v jiném řízení nebo pro některou ze stran procesu vypracovaný na 

základě dohody dle § 12 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb. Takový znalecký posudek byl při hodnocení 

                                                 
176 Srov. § 52 odst. 1 a 53 odst. 1 OSŘ 
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důkazů považován toliko za listinu177. Dokazování znaleckým posudkem bylo vyhrazeno pro 

případy, kdy znalce v rámci projednávání věci ustanovil soud. Tím byla ovšem důkazní hodnota 

znaleckého posudku vypracovaného pro stranu soudního řízení snížena. 

Vzhledem k zásadě volného hodnocení důkazů (kap. 4.1.1) však v civilním řízení mohl 

argumentačně dobře postavený znalecký posudek, který opatřila strana řízení a prováděný jako 

důkaz listinou, vést ke zpochybnění závěrů znaleckého posudku podaného znalcem ustanoveným 

soudem. V takovém případě, zvláště pokud se rozpory znaleckého posudku nepodařilo vyjasnit 

provedením výslechu znalce při jednání, soud zpravidla přistupoval k zadání znaleckého posudku 

ústavu zapsanému v oddíle druhém seznamu (vědecké nebo universitní pracoviště), nebo 

k vypracování posudku za účelem přezkoumání závěrů znaleckého posudku (revizní znalecký 

posudek) v souladu s ustanovením § 127 odst. 4 OSŘ.  

Do této praxe dokazování v civilním procesu výrazně zasáhla novela občanského soudního řádu 

provedená zákonem č. 218/2011 Sb. (doplněním § 127a), která rozšířila možnost dokazování 

znaleckým posudkem vedle znaleckých posudků zadaných soudem též na posudky zadané přímo 

stranami sporu.  

Předložení důkazu znaleckým posudkem zadaným stranou je možno za splnění podmínky, že 

znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a 

obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom trestněprávních následků vědomě nepravdivého 

znaleckého posudku. 

Tato novela občanského soudního řádu navázala na předchozí novelu trestního řádu (kde byl 

přidán zákonem č.265/2001 Sb. §110a obdobného znění.  

Posudek vypracovaný znalcem pro stranu řízení musí splňovat všechny zákonné náležitosti (srov. 

kap. 4.2), které má posudek zadaný soudem. Znalec proto musí věnovat náležitou pečlivost při 

posouzení otázky své podjatosti, dodržení hranice příslušné odbornosti k vypracování zadané 

otázky i při opatření potřebných podkladů pro své zkoumání178. Vzhledem k rozsahu formálních a 

zejména obsahových náležitostí znaleckého posudku může tato podmínka, bude-li vykládána sensu 

stricto, značně zužující dopad na možnosti využití znaleckého posudku zadaného stranou řízení. 

Zvláště s ohledem na obtíže, se kterými se znalci potýkají u tohoto typu posudku s obstaráváním 

jeho podkladů (více v kap. 4.4.3). 

                                                 
177 srov. např. stanovisko pléna Nejvyššího soudu Pls 3/80 ze dne 23. prosince1980 publikované pod č. R 1/1983 Sb. 
soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2009 ve věci 25 Cdo 2398/2009. 
ECLI:CZ:NS:2010:25.CDO.2398.2009.1 
178 Srov. Dörfl, L. Několik úvah k vypracování znaleckého posudku pro stranu civilního procesu. Odhadce 3/2013, s.64 
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Ustanovení § 127a věty druhé občanského soudního řádu otevírá znalci možnost součinnosti 

soudu, když může nahlédnout se souhlasem soudu do spisu, nebo se seznámit s informacemi 

potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.  

Uvedeným poukazem na součinnost soudu se znalcem však procesní regulace tohoto způsobu 

zadávání znaleckého posudku i jeho vypracování končí.   

V jednom procesním předpise se tak objevilo vedle sebe znění původní úpravy i nové 

pojetí dokazování znaleckým posudkem. Přitom občanský soudní řád nebyl současně doplněn o 

bližší úpravu postupu při provádění důkazu znaleckým posudkem obstaraným stranou procesu, ač 

je tento postup v řadě momentů výrazně odlišný, než je tomu u posudků zadaných přímo soudem. 

Přístup, kdy posudky zadává soud (nejčastěji využívaný v právu kontinentálním) a přístup, kdy 

důkaz znaleckým posudkem obstarávají přímo strany řízení (běžnější v právu anglosaském nebo 

v mezinárodním rozhodčím řízení) klade jiné nároky na účastníky řízení, na soud i na znalce 

samotné.  

Proto se s určitou nadsázkou dá říci, že již se zadáním znaleckého posudku stranou řízení začínají 

problémy spojené s jeho budoucím uplatněním v dokazování v civilním řízení.   

Zadání znaleckého posudku stranou řízení není omezeno podmínkou, aby řízení, pro které hodlá 

účastník jím zadaný znalecký posudek využít, již bylo zahájeno. Proto v době zadání znaleckého 

posudku vychází zadavatel při formulování úkolů znalci ze svých skutkových tvrzení, zatímco 

k zadání posudku soudem dochází až v okamžiku, kdy jsou skutková tvrzení stran soudem 

vyhodnocena a jsou z nich eliminovány nesporné skutečnosti a skutečnosti, které soud nepovažuje 

s ohledem na předmět řízení za podstatné. 

Krom toho není známo stanovisko budoucí protistrany v řízení k zadávané skutkové otázce, tudíž 

posudek nemusí pokrývat celou problematiku nejasných odborných otázek. 

V neposlední řadě také není jisté, zda vůči osobě zvoleného znalce nebude budoucí strana vznášet 

námitku podjatosti, nebo nebude zpochybňovat správnou volbu oboru, odvětví, či specializace 

zvoleného znalce. 

Ani soud, ani posudek zadávající strana řízení přitom nemá žádný legální instrument k tomu, aby 

další stranu sporu ke spolupráci při výběru osoby znalce, stanovení jeho odbornosti či okruhu 

zadaných otázek, přiměla. 

V důsledku těchto okolností nemusí znalecký posudek zadaný stranou v řízení přinášet odpovědi 

na skutkově významné otázky, nebo jeho závěry nebude možné použít s ohledem na dodatečně 

vznesenou námitku podjatosti či nevhodnosti zvolené odbornosti znalce. Úkol zadaný znalci 
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jednou stranou řízení bez včasné konzultace s další stranou může zase vést k nevyčerpání celé 

sporné odborné problematiky vypracovaným znaleckým posudkem. 

 

4.3.3 Vypracování znaleckého posudku 

Podání posudku je nutno chápat jako ucelený sled kroků, které činí znalec za účelem splnění zadání 

znaleckého posudku soudem. Pokud bychom se zaměřili na podání posudku v souvislosti 

s civilním soudním řízením, pak (bez ohledu na to, zda se jedná o posudek zadaný soudem či 

stranou řízení) tyto kroky zahrnují: 

- Předběžnou kontrolu zadání posudku (především oboru, lhůty, úkolu a dalších otázek) 

- Shromáždění podkladů znaleckého posudku 

- Samostatný postup znalce odpovídající oboru jeho působnosti při zkoumání odborného 

skutkového problému a vypracování posudku 

- Formulování odborného závěru – posudku 

- Vyjasňování důvodů závěru znalce či doplnění posudku při výslechu před soudem 

V řízeních, ve kterých je znalec ustanoven soudem, je závěrem znalec povinen ještě vyúčtovat svou 

odměnu a náhradu nákladů, aby o ní soud mohl rozhodnout. 

Předběžná kontrola oboru, úkolu a dalších otázek 

Znalci vzniká jeho povinnost vypracovat znalecký posudek okamžikem doručení usnesení soudu 

o jeho ustanovení. V usnesení (srov. předchozí kapitola) je kromě jeho jména uveden i obor, 

odvětví či specializace jeho působnosti, lhůta, ve které má posudek vypracovat a dále je v něm 

především formulován znalecký úkol. 

Jakkoli jsou tyto části výroku součástí soudního rozhodnutí, znalec nemůže začít zpracovávat 

zadaný úkol dříve, než porovná obsah rozhodnutí s faktickým stavem, zvláště pak za situace, pokud 

soud s ním zadání dostatečně nekonzultoval. 

Je to totiž znalec, který má dle § 8 ZnalZ povinnost vypracovat posudek řádně, v oboru a odvětví, 

pro které je v seznamu zapsán a ve stanovené lhůtě. Odpovídá také za řádný postup při vypracování 

posudku a může být také jedinou osobou, která z pozice své odbornosti je schopna posoudit, zda 

položené otázky směřují k vyřešení soudem zadaného skutkového problému. 
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Proto by znalec měl započít plnění svého úkolu tím, že předběžně zváží, zda nemá vztah 

k účastníkům řízení, jejich zástupcům či soudu (dle záhlaví usnesení), aby vyloučil možnou námitku 

podjatosti stran. 

Dále postupuje systematicky od prvotní kontroly zadání posudku soudem, tedy porovnáním své 

odbornosti a zapsaného oboru znalecké činnosti s oborem, ze kterého byl k podání posudku 

ustanoven, ovšem tuto kontrolu provede i věcně, tedy porovnáním charakteru položené otázky se 

zaměřením své odbornosti.  

V případě, kdy znalec zjisti, že soudem položená otázka musí být zodpovězena odborníkem 

z jiného oboru či odvětví, neprodleně na tuto skutečnost soud vyrozumí a je-li to možné, upřesní 

i odbornost, kterou má soud pro zodpovězení otázky zvolit ze seznamu soudních znalců. 

Není přitom rozhodující, zda znalec má kvalifikaci či praktické znalosti i z oboru a odvětví, na které 

se otázky vztahují. Pokud není pro příslušný obor a odvětví zapsán v seznamu znalců (pravidlo se 

vztahuje zpravidla i na zvolenou specializaci), pak není oprávněn otázky soudu zodpovědět. 

V tomto směru je třeba rozlišovat, zda znalci je zadána otázka, která spadá do jeho odbornosti, ale 

pro její posouzení potřebuje dílčí poznatek z jiného oboru či odvětví. Pak je na místě využít se 

souhlasem soudu pomoci konzultanta dle § 10 odst. 2 ZnalZ. Posouzení konzultanta se pak stává 

jedním z podkladů znaleckého posudku, za znalecký posudek však v celém rozsahu odpovídá 

znalec179. Oproti tomu zadání samostatné otázky z jiného oboru či odvětví lze řešit jediným 

způsobem – vypracováním společného znaleckého posudku se znalcem, kterého na základě 

podnětu znalce soud dodatečně ustanoví. 

Konečně další důležitou otázkou, kterou znalec musí předběžně posoudit je lhůta, ve které mu 

vypracování posudku bylo soudem zadáno. Znalec může soud požádat o prodloužení lhůty 

stanovené k vypracování znaleckého posudku, uvede však přitom důvod prodloužení (například 

potřeba opatřit některé podklady, jeho dočasné vážné důvody, pro které nemůže posudek ve 

stanovené lhůtě vypracovat apod.). Jinak znalci vzniká odpovědnost za opožděné podání 

znaleckého posudku. 

                                                 
179 Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích v trestním řízení 4 To 70/98 (jehož závěry lze aplikovat 
i na řízení civilní) je znalec přibraný podle § 105 odst. 1 tr. ř. oprávněn přibrat si konzultanta k posuzování zvláštních 
dílčích otázek, jestliže to vyžaduje povaha věci. Přitom musí postupovat tak, aby jeho odpovědnost znalce nebyla 
dotčena ani v té části posudku, o níž bylo konzultováno. To znamená, že sice není vyloučeno, aby konzultant byl 
odborníkem z jiného oboru, než je znalec, jeho úkolem však musí být jen posouzení dílčí otázky z tohoto jiného oboru, 
jež tvoří podklad pro posudek z oboru znalce. V případě, kdy je k objasnění více skutečností důležitých pro trestní 
řízení třeba odborných znalostí z více oborů a nejde jen o dílčí otázky v uvedeném smyslu, je nutné přibrat znalce 
z každého z těchto oborů. 
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Shromáždění podkladů znaleckého posudku  

Další postup znalce spočívá v opatřování podkladů významných pro vypracování posudku. 

Opatřování podkladů je primárně odpovědností znalce a soud mu ke splnění tohoto úkolu 

poskytuje součinnost.  

Podklady lze rozdělit dle způsobu jejich opatřování na podklady, které si znalec může opatřit ze 

soudního spisu, z veřejných rejstříků, archivů a ve spolupráci s jinými osobami (například od 

účastníků řízení), na podklady, které si opatřuje prostřednictvím typických úkonů při provádění 

zkoumání, jako je lékařské vyšetření, prohlídka nemovitosti apod. a dále podklady, které znalci 

opatřuje na základě jeho požadavku soud.  

Soud může využít procesních prostředků k výzvě osobám k předložení pro řízení důležitých listin 

či jiných podkladů,180  dále může využít procesní nástroje k donucení účastníka řízení, aby splnil 

povinnost znalci poskytnout potřebnou součinnost, nebo může za účelem opatření podkladu 

znaleckého posudku nařídit provedení důkazu.  

To připadá v úvahu tehdy, pokud znalec potřebuje pro svůj znalecký posudek zdroj informací, 

který má povahu samostatného důkazu (výslech svědka, provedení místního šetření, ohledání věci 

apod.). V tomto směru je na místě poukázat na dobře rozvinutou judikaturu v trestním řízení181, 

jejíž závěry lze vztáhnout i na civilní důkazní řízení, neboť i zde je postupem znalce při vypracování 

znaleckého posudku třeba dodržovat zásadu projednací. Znalec tak může jen těžko opírat znalecký 

posudek o výslech nějaké osoby, který nebyl proveden soudem za účasti stran. Respektování zásady 

projednací se projevuje dokonce i při vlastním zkoumání znalce v těch případech, kdy mu mohou 

být přítomny strany řízení (např. provádění měření bytu, shlédnutí pozemku apod.), kdy má znalec 

povinnost k provedení takových úkonů strany svolat182. 

Podklady by měly být znalcem shromážděny v takovém rozsahu, aby mu umožňovaly komplexní 

a vyčerpávající zpracování odpovědi na soudem zadané otázky. Znalec by se proto měl se svou 

žádostí o předložení podkladů obracet zásadně na všechny strany řízení a nespokojit se se 

skutečnostmi předestíranými jen jednou stranou řízení, a to bez ohledu na to, zda vypracovává 

                                                 
180 K tomu srov. např. stanovisko obsažené ve Zprávě a zhodnocení úrovně soudního řízení a rozhodování ve 
věcech určení otcovství bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. listopadu 1979, sp. zn. Cpj 41/79, uveřejněné 
pod číslem 20/1980 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, s. 12-13 
181 Srov. např. publikovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu v trestních věcech, R 33/1981 Sbírka soudních 
rozhodnutí a stanovisek, 4-5/1981, usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky, 4 To 9/86, ze dne 19. 
března 1986. Publikováno pod č. R 11/1987, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 1/1987, nebo R 37/1984 
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 7-8/1984, ve kterých se v trestním řízení nedovoluje znalci, aby některé 
skutečnosti, které vnímá smysly on (zjištění z místa činu) nebo jiná osoba (svědek), použil jako podklad svého 
posudku, ale navrhl provedení důkazu ohledáním či výslechem svědka, jemuž bude přítomen. 
182 Tento postup požaduje i Ústavní soud dle odůvodnění svého nálezu ze dne 16. října 2008 sp. zn. I. ÚS 1012/07 
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posudek na základě ustanovení soudem nebo na základě dohody s jinou osobou, neboť jeho 

povinnosti vyplývající ze zákona vypracovat posudek řádně, s plným využitím svých odborných 

znalostí, platí obecně. 

Vypracování znaleckého posudku 

Zatímco podklady znaleckého posudku obstarávají určitý informační substrát, ze kterého znalec 

provádí svá šetření a odborné zkoumání, v nálezové části znalec zprostředkovává svoji 

argumentační část posudku. 

Znalecký posudek je považován za výsledek logicky ucelené systémové činnosti, která vede ke 

zprostředkování závěrů odborného zkoumání jeho adresátům, tedy soudu a stranám řízení. 

Zaměříme-li se na písemnou formu posudku, tak v oddíle obsahujícím nálezovou část znalec 

metodicky zpracovává zjištěná fakta a podrobuje je potřebné odborné analýze. Volba přiléhavé 

odborné metodiky je na znalci183, její využití by však mělo být v souladu s pravidly jeho oboru (de 

lege artis) a ze znaleckého posudku by tato metoda měla být patrná z toho důvodu, aby postup 

znalce mohl být v případě potřeby přezkoumán jiným znalcem. Jako odborné metody bývají 

využívány metody empirické (pozorování, měření, experiment) i logické (analýza, syntéza, 

abstrakce, analogie, dedukce apod.)184, některé metody jsou však ustálené do mezinárodních či 

oborových standardů. K hodnocení metody využité znalcem se vrátím v následující kapitole 

věnované hodnocení důkazu znaleckým posudkem. 

V nálezu by se znalec měl hodnověrně vypořádat se všemi fakty zjištěnými z nashromážděných 

podkladů. Znalec proto provádí nejen zkoumání shromážděných podkladů, vlastní šetření či 

měření, ale vyhodnocení získaných údajů. Tato průběžná hodnocení a závěry začlení do svého 

nálezu, aby jeho postup při řešení problému byl z posudku zřejmý. 

Znalcem použitá metoda proto musí vést nejen k samotnému zkoumání podkladů, ale též 

k vyhodnocení, které podklady dávají na zadanou otázku nejlepší a nejhodnověrnější odpověď. 

Často totiž znalec musí provést výběr mezi vzájemně rozpornými podklady a fakty a k vyřešení 

tohoto rozporu či nejasnosti se v nálezové části vyjádří tak, aby pravdivost svých závěrů byl 

schopen před soudem následně obhájit185.  

Proto také posudek má obsahovat shrnutí alespoň základních postupů, hlavní výpočty či výsledky 

(vy)šetření, zjištěné údaje a vysvětlení hlavních hodnot a dílčích závěrů. Teorie doporučuje při 

                                                 
183 Srov. odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. července 2014, č.j. 3 Cmo 172/2014-245, podle 
kterého je výhradně na znalci, kterou metodu zkoumání použije. 
184 K tomu podrobně v: KŘÍSTEK, L., Znalectví, op. cit., s. 188 a násl. 
185 Srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2013, sp. zn. 30 Cdo 718/2013, 
ECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.718.2013.1 
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zpracování nálezu znaleckého posudku186  používat kromě zásad formální logiky také systémový 

přístup, který díky strukturování posudku vede při sestavení nálezové části k jeho srozumitelnosti 

a přezkoumatelnosti. spočívá v analýze systému na jeho jednotlivé prvky, popisu těchto prvků, 

zkoumání jejich interakce, popis styčných bodů a zkoumání subsystémů a z toho odvozené 

fungování celého systému, případně analýzy možností změny funkce systému v případě dosazení 

jiných prvků systému. Tento postup se uplatňuje např. u zkoumání dopravních nehod, zjišťování 

vad staveb apod.  

Znalec by měl vyčerpat v argumentační části všechny aspekty zadaného úkolu a pracovat  se všemi 

zjištěními ze všech uvedených podkladů. Závěr argumentační části může tvořit srozumitelné 

shrnutí zjištěných skutečností187.  

Vypracování znaleckého posudku je tedy poměrně složitým úkonem, při kterém musí být 

respektován stanovený procesní postup, splněny zákonem stanovené formální náležitosti, metoda 

vedoucí k závěrům znalce musí být vhodně zvolená, postup jeho šetření logický a údaje, ke kterým 

znalec při svém zkoumání dospěl, musí být srozumitelně odůvodněné. Závěry posudku musí být 

přesvědčivé a v souladu s poznatky vědy.  

 

Závěr posudková část 

Formulace samotných závěrů odborného zkoumání znalce se nachází v posudkové části, která je 

zpravidla formulována do odpovědí znalce na zadané otázky. V posudku (dobrozdání) by se měl 

projevit subjektivní závěr znalce o zadaném skutkovém problému z pohledu objektivních postupů 

a kritérií jeho odbornosti. Jedná se tedy o konkrétní aplikaci znalostí na skutkový stav188. 

V ní by znalec měl usilovat o jednoznačné, vyčerpávající, pravdivé a srozumitelné vyjádření svého 

závěru, ke kterému došel na základě metodického zkoumání podkladů, které se mu podařilo 

shromáždit.  

V případech, kdy z podkladů nevyplývá jediné řešení předestřeného skutkového problému, je 

znalec povinen vypracovat alternativní varianty svého závěru, že zjištěné řešení zadaného problému 

může mít více variant a soud sám na základě hodnocení důkazů zvolí správnou alternativu189.  

                                                 
186 BRADÁČ, A., KLEDUS, M., KREJČÍŘ, P. Úvod do soudního znalectví, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2004 
Brno, str. 68-75. ISBN 80-7204-365-X. 
 
187 Dörfl, L. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. Op. cit., s. 55 
188 Wintrová, A. Znalec a znalecký posudek v civilním soudním řízení, Soudce 1/2017, s. 8 
189 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu Cpjn 41/79, R 20/1980, op. cit., s. 127-128. Obdobně pro účely trestního řízení 
též srov. R 33/1981, op. cit. 
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V některých případech je třeba vyjádřit míru jistoty nebo nejistoty znalce, se kterou 

k požadovanému závěru dospěl (například míra pravděpodobnosti). Znalec by potom měl tuto 

míru vyjádřit slovním výrazem nebo procentními body.  

Pod posudkovou část opatří znalec posudek znaleckou doložkou, jejíž náležitosti jsou obsaženy 

v příloze ZnalV a malou úřední pečetí.  

Znalecký posudek může být doplněn přílohami, které zpravidla obsahují některé typy podkladů, 

z nichž znalec vycházel a nejsou založeny v soudním spise (obsahují konkrétní výsledky znalcových 

výpočtů, měření, foto nebo video dokumentaci apod.). 

 

4.3.4 Provádění důkazu znaleckým posudkem - podání posudku, výslech znalce před 
soudem 

Podáním posudku se nazývá v širším slova smyslu provedení celého znaleckého úkonu (tedy v dikci 

„znalec podal posudek“ lze zahrnout u písemného posudku jak přípravu, shromažďování 

podkladů, vypracování posudku i jeho odevzdání soudu), nebo v užším slova smyslu se podáním 

posudku míní u písemné formy posudku jeho předložení zadavateli, anebo jeho přednes před 

soudem v ústní podobě.  

Byť dikce § 127 odst. 1 věty druhé občanského soudního řádu naznačuje, že posudek zadaný 

soudem znalec podává především ústně do protokolu, v praxi převažují situace, kdy je zadán znalci 

k vypracování posudek v písemné formě. V takovém případě je třeba chápat podání posudku 

v užším smyslu slova jako jeho odevzdání na podatelně soudu. Ústní forma znaleckého posudku 

se téměř výhradně využívá jen v situacích, kdy je znalec vyslýchán při jednání za účelem ústního 

doplnění již podaného znaleckého posudku a moment jeho podání se vztahuje k ukončení výslechu 

znalce.  

Podle formy podání znaleckého posudku (písemně, ústně) soud volí vhodný způsob provádění 

dokazování znaleckým posudkem. 

Znalce, který by byl ustanoven pouze za účelem podání ústního znaleckého posudku (což je 

v současné době neobvyklý postup), a nikoli za účelem ústního doplnění písemně podaného 

posudku, je třeba předvolat k jednání u soudu a dříve, než bude ustanoven (usnesením pojatým do 

protokolu o jednání) je třeba mu popsat posuzovanou problematiku, ověřit jeho odpovídající 

odborné zaměření a okolnosti, pro které by z podání posudku mohl být vyloučen (podjatost). 

Následně se znalci zadá konkrétní znalecký úkol a je poučen o povinnostech znalce. Nato soud 

přistoupí k výslechu znalce, kdy postup pří výslechu je obdobný jako u znalce předvolaného za 
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účelem vysvětlení písemného posudku. O samotném výslechu znalce bude pojednáno v dalším 

textu 

Po podání písemného znaleckého posudku provede soud nejprve předběžnou kontrolu formálních 

náležitostí posudku a následně ověří, zda znalecký posudek vyčerpává celý zadaný úkol a zda jeho 

odpovědi jsou srozumitelné a logicky dovoditelné z obsahu znaleckého posudku. Pokud vy totiž 

soud shledal zjevné formální nebo obsahové vady podaného znaleckého posudku, může ještě dříve, 

než provede dokazování tímto posudkem, vyzvat znalce k odstranění vad posudku, nebo k jeho 

doplnění. Tato předběžná kontrola soudem zpravidla není možná u znaleckých posudků podaných 

na základě § 127a OSŘ, neboť k odstranění vad či doplnění posudku by znalec musel vyzvat 

zadavatel (strana řízení). Proto předběžnou kontrolu by měla provést strana řízení dříve, než 

posudek soudu předloží. Hodnocením formálních a obsahových vad posudku se podrobněji 

zabývám v následující kapitole. 

Krom předběžné kontroly znaleckého posudku může soud u posudku, který sám zadal, některé 

otázky se znalcem předběžně konzultovat, pokud tato konzultace soudu pomůže lépe pochopit 

způsob zpracování znaleckého posudku, nebo znalcem zjištěný závěr, a to v rámci své přípravy na 

jednání190. 

Písemný znalecký posudek soud doručí zpravidla před jednáním stranám řízení, aby se s jeho 

obsahem mohly seznámit a podat k němu vyjádření. To by mělo obsahovat stanovisko, zda se 

závěry znaleckého posudku souhlasí, nebo zda navrhují znalce k některým otázkám vyslechnout, 

či zda znalec má svůj posudek v nějakém ohledu doplnit. 

Z dikce § 127 odst. 1 věty druhé až čtvrté OSŘ vyplývá, že po podání písemného znaleckého 

posudku následuje další úkon znalce, a to jeho výslech.  

§ 127 odst.1 od věty druhé: Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. 

Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu znalce může se soud v odůvodněných 

případech spokojit s písemným posudkem znalce. 

Není tedy vyloučeno, aby se soud spokojil s provedením důkazu písemným znaleckým posudkem. 

V takovém případě postupuje soud obdobně, jako při provádění důkazu listinou (srov.  § 129 odst. 

                                                 
190 Na tuto možnost konzultace poukazuje též Jirsa in: JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., s. 325. V praxi se využívá častěji konzultace 
při zadávání znaleckého úkolu, předběžná konzultace před provedením důkazu znaleckým posudkem se však 
rovněž jeví jako praktická a nejeví se jako v rozporu se zásadou veřejnosti jednání, neboť slouží jen k přípravě 
jednání a přípravě vhodného pokládání otázek znalci.  
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1 OSŘ), tedy zpravidla sdělí obsah znaleckého posudku, popř. přečte odpovědi znalce na zadané 

otázky.  

Volba soudu, kdy je na místě znalce vyslechnout bude zpravidla souviset se skutkovou a právní 

situací v projednávané věci, zejména s otázkami, zda jsou závěry znaleckého posudku sporné, a zda 

bude třeba závěry znaleckého posudku, nebo způsob jeho vypracování vysvětlit či doplnit.  

Povinnost znalce na požádání orgánu veřejné moci se k soudu dostavit ke stvrzení, vysvětlení, či 

doplnění posudku vyplývá z § 13 odst. 5 ZnalV. Z toho vychází i judikatura vyšších soudů, která 

zmiňuje příklady procesních situací, kdy výslechu znalce není třeba, např. ve stanovisku Nejvyššího 

soudu Plsf 2/74 ze dne 16. prosince 1974, publikovaném pod č. R 1/1975 ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 1-2/1975.  

Na druhou stranu výslech znalce by soud měl nařídit nejen v případech, kdy sám potřebuje 

odstranit nějaké nejasnosti, ale též v situaci, kdy výhrady k písemnému znaleckému posudku 

důvodné výhrady. Takový postup ostatně vyplývá z nynějšího ustanovení § 127 odst. 2 věty prvé 

OSŘ, podle kterého: „Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo neúplný, je nutno 

požádat znalce o vysvětlení.“   

Tento postup byl legislativně přejat z ustálené judikatury Nejvyššího soudu191 a má rozhodně 

předcházet zadávání nových nebo revizních znaleckých posudků, pokud lze nejasné nebo neúplné 

pasáže a závěry výslechem znalce objasnit. 

Koncepce provádění tohoto důkazu tak stále spočívá na tom, že písemný znalecký posudek znalec 

ústně stvrdí, případně vysvětlí či doplní u výslechu při jednání. V tom je ostatně specifikum tohoto 

důkazního prostředku, kdy znalecký posudek má sice zpravidla písemnou formu, ale „své závěry musí 

znalec vysvětlit u nařízeného jednání, kde je vyslechnut, musí přesvědčivě čelit dotazům zástupců a obhájit své 

závěry.“192 

Proto i v případě, kdy soud zadal písemný znalecký posudek a provedl jej jako důkaz jeho čtením, 

není vyloučeno dodatečné předvolání znalce, pokud jeho výslech se ukáže jako potřebný. Stejně 

tak není vyloučeno, aby soud k výslechu předvolal znalce, jenž podal posudek na základě zadání 

úkolu stranou řízení, pokud jej vypracoval v souladu s § 127a OSŘ, tedy opatřil jej doložkou o tom, 

                                                 
191 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2011, sp. zn. 21 Cdo 693/2010, 
ECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.693.2010.1 a dále též stanovisko Nejvyššího soudu Plsf 2/74, publikované pod R 
1/1975 (s. 4–5)  
192 JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., s 
324 
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že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Soud totiž v takovém případě 

postupuje při provádění důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem193. 

Krom toho zákon přímo stanoví případy, kdy je výslech znalce obligatorní náležitostí provedení 

důkazu znaleckým posudkem194. 

Výslech znalce provádí soud zpravidla při jednání, není však vyloučeno (na rozdíl od samotného 

zadání znaleckého posudku, které provádí procesní soud) výslech provést dle § 39 OSŘ dožádáním 

u jiného soudu. 

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že znalec má být k jednání u soudu předvolán v podobné lhůtě, jako 

účastníci a svědci, tedy zpravidla alespoň 10 dnů předem. K jednání je povinen se dostavit, 

v případě, že se z vážných důvodů dostavit nemůže, je povinen soudu adresovat řádnou a včasnou 

omluvu.  

„Omluva znalce nebo tlumočníka musí být dána na vědomí soudu nebo jinému státnímu orgánu včas, nejlépe v době, 

kdy lze jednání soudu nebo provedení jiného úkonu odvolat, aniž by se k němu účastníci řízení zbytečně dostavili….. 

Nastane-li nepředvídatelná okolnost (nemoc, dopravní nehoda, zaplacená dovolená na nařízený termín jednání 

apod.), je třeba, aby o ní znalec uvědomil soud nebo jiný orgán, který jej ustanovil bezodkladně….Proto by pro 

omluvu měl být volen jednak nejrychlejší komunikační prostředek (telefon, fax nebo e-mail) a zároveň by měla být 

omluva znalcem zdokumentována (tudíž zároveň zaslána i poštou). V omluvě lze také specifikovat období, ve 

kterém znalec nebude přítomen, aby dalšímu soudnímu předvolání již mohl vyhovět.“195 

Jinak znalec odpovídá za ztěžování průběhu řízení a vystavuje se nebezpečí procesních sankcí 

(otom více v kap. 2.4.3), nebo krácení znalečného dle § 27 odst. 1, 2 ZnalV. V případě zmaření 

jednání může soud na návrh stran uložit znalci povinnost k náhradě nákladů stran a jejich zástupců 

(separace nákladů) dle § 147 odst. 2 OSŘ.  

Po obdržení předvolání má znalec právo se na výslech u soudu připravit, může tedy žádat 

nahlédnout do soudního spisu a případně se seznámit s vyjádřeními stran k jeho závěrům. Je třeba 

poznamenat, že znalec nebude se svou žádostí o nahlédnutí do spisu úspěšný, pokud o něj požádá 

bezprostředně před jednáním, neboť soudce zpravidla před jednáním spis studuje. 

Před započetím výslechu znalce soud znalce poučí o jeho povinnostech vyplývajících z jeho slibu 

podle zákona o znalcích a tlumočnících. V případě, kdy soud provádí výslech znalce ad hoc dle 

§ 24 ZnalZ, vyzve před započetím výslechu znalce ke složení slibu ve znění § 6 ZnalZ a tuto 

skutečnost zachytí do protokolu o jednání. Tento postup soudu vyplývá z ust. § 11 odst. 2, 3 ZnalV. 

                                                 
193 Srov. § 127a OSŘ 
194 Např. při rozhodování o svéprávnosti dle § 38 odst. 1 ZŘS  
195 Dörfl, L. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. Op. cit., s. 58 
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Po skončení výslechu takto ustanoveného znalce soud do protokolu zapíše i údaje, které se jinak 

zapisují do znalecké doložky (§ 13 odst. 6 ZnalV). 

Podobně je povinna před započetím výslechu složit slib znalce i osoba označená ve znaleckém 

posudku znaleckého ústavu dle § 22 ZnalZ. Jinak by znalecký úkon trpěl vadou, která by mohla 

mít za následek nemožnost tento důkaz z procesního hlediska použít.  

Výslech se provádí podobně, jako výslech svědka. Tedy znalec je vyzván, zda trvá na závěrech 

svého znaleckého posudku a zda má, co by k němu doplnil. Teprve následně je dotazován soudem 

a posléze stranami a jejich zástupci za účelem vysvětlení, či doplnění jeho postupu a závěrů. Znalec 

své odpovědi adresuje soudu, a to i odpovědi na dotazy stran a jejich zástupců. Rovněž s jakýmikoli 

dotazy nebo připomínkami se znalec obrací na soud, který jednání vede. 

Soud by měl dbát, aby znalec (ani strany ve svých dotazech) nevybočoval ze zadaného úkolu 

a vyjadřoval se k dané skutkové problematice, neboť účelem je posouzení konkrétních skutečností 

a znalcem shromážděných podkladů, nikoli teoretická disputace. 

Rovněž poznatky z praxe196 vedou k potřebě korigovat pokládání dotazů stranami a jejich zástupci, 

kteří mohou svůj nesouhlas se závěry znalce projevovat nepřípustnými dotazy nebo nekorektním 

chováním.  

Na druhou stranu i znalec by měl při své výpovědi postupovat věcně, tedy především se držet své 

odbornosti a předmětu svého zkoumání. Měl by odolat pokušení vyjadřovat se ke spekulativním 

otázkám typu: „ co by se stalo, kdyby….“197, nebo reagovat na nekorektní přednesy stran a jejich 

právních zástupců. Jinak se (na rozdíl právě od zástupců stran) vystavuje nebezpečí, že bude 

zpochybněna jeho nepodjatost. Znalec rozhodně může velmi přispět k přesvědčivosti svého 

znaleckého posudku, pokud bude na výslech dobře připraven, seznámen s detaily svého zkoumání 

a jeho odpovědi budou přiléhavé a argumentačně podložené. 

Při provádění výslechu může, pochopitelně, soud využít svých možností nepřípustné dotazy 

nepovolit, nebo vést účastníky a právní zástupce k pokládání takových dotazů, které vedou 

k objasnění skutkových otázek.  

Vyvstane-li při jednání situace, kdy jsou znalci předložená nová fakta nebo podklady, uloží mu soud 

zpravidla povinnost znalecký posudek doplnit a za tímto účelem mu rozšíří znalecký úkol. Doplněk 

znaleckého posudku může znalec provést ústěn do protokolu, nebo soud znalci uloží posudek 

                                                 
196 Srov. např. KŘÍSTEK, L., Znalectví, op. cit., s. 203, JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). 
Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., s. 325 
197 Dörfl, L. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. Op. cit., s. 59 
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doplnit v písemné formě. Následně, opět podle procesní situace, soud znalce může předvolat 

k dalšímu výslechu. 

V případě zjištění rozporů ve znaleckém posudku, jeho vad nebo neuspokojivých pokusů znalce 

vysvětlit a obhájit své závěry, soud provede hodnocení tohoto provedeného důkazu a využije 

možností, které mu procesní předpisy nabízí. O hodnocení důkazu znaleckým posudkem je 

pojednáno podrobně v následující kapitole. Stručně vzato však soud má vždy možnost znalci 

posudek vrátit k provedení jeho doplnění či odstranění jeho vad, možnost k jeho závěrům 

nepřihlédnout a vycházet z ostatních provedených důkazů (popř. argumentačně lépe vybaveného 

konkurenčního znaleckého posudku), nebo v případě potřeby může soud nechat přezkoumat 

odborné závěry jiným znalcem (vyšší dobrozdání) dle § 127 odst. 2 OSŘ. O přezkoumání 

odborných závěrů jiným znalcem, které se též nazývá revizním znaleckým posudkem, bude blíže 

pojednáno v kap. 4.3.4. 

Na závěr svého výslechu znalec vyúčtuje náklady a výši své odměny, která se počítá za úkony před 

soudem dle § 16 ZnalV, a to jak v případech, kdy byl písemný znalecký posudek zadán soudem, 

tak i v případech znaleckého posudku zadaného stranou řízení. 

 

4.4 Hodnocení znaleckého posudku soudem 

Hodnocení znaleckého posudku jako důkazu jsem se rozhodl věnovat celou kapitolu, a to 

především s ohledem na zvláštnosti spojené s využitím znaleckého posudku jako důkazního 

prostředku v civilním řízení, takže dokazování znaleckým posudkem je častým námětem judikatury 

vyšších soudů. Proto je i oblast hodnocení důkazů relativně obsáhlá a zaslouží si podrobnější 

rozbor.  

Hodnocení důkazu znaleckým posudkem vychází ze stejných obecných zásad hodnocení důkazu 

v civilním soudním řízení, o nichž jsem se již stručně zmínil v kap. 4.1.2. I znalecký posudek je tak 

třeba dle § 132 OSŘ hodnotit nejprve jako samostatný důkaz a poté jeho zjištění porovnat 

s ostatními provedenými důkazy dle zásady volného hodnocení důkazů. 

Jakkoli se toto pravidlo jeví jako nesporné, v praxi dochází nezřídka k pochybnostem o tom, 

nakolik je soud oprávněn znalecký posudek hodnotit jako samostatný důkaz, pokud obsahuje 

odborný závěr, jenž si soud sám učinit o odborné skutkové otázce nemůže. 

Takový názor by ovšem vedl k jedinému možnému procesnímu výkladu možnosti hodnocení 

znaleckého posudku jako samostatného důkazu, a to k zadání znaleckého posudku k přezkoumání 

odborných závěrů dle § 127 odst. 3 OSŘ (revizní posudek, vyšší dobrozdání). Jak popíši dále, 
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považuji tuto úvahu za nesprávnou a pocházející spíše z alibistického procesního přístupu soudu, 

který rezignuje na možnost dříve, než ke zmiňované revizi přistoupí, provést nejprve posouzení 

tohoto důkazu způsobem, kterým ověří zákonnost provedeného důkazu a jeho případné vady, 

dokonce i (do určité míry) jeho důkazní relevanci.  

Znalecký závěr je totiž obsažen ve znaleckém posudku, který, jak bylo vysvětleno v předešlých 

kapitolách, je výsledek odborné činnosti, která má však zákonem předepsané náležitosti, strukturu 

i pravidla svého postupu. Jako dokument má být postaven na základech logických postupů a jeho 

závěry mají působit přesvědčivě.  

Ověření těchto podmínek podání znaleckého posudku soudem je krokem, který vede ke 

správnému hodnocení důkazu, a to jak důkazu samotného, tak i jeho závažnosti ve srovnání 

s ostatními provedenými důkazy. 

 

4.4.1 Hodnocení posudku jako samostatného důkazu 

Hodnocení formálních náležitostí  

V právní praxi není sporu o tom, že soud je povinen hodnotit u znaleckého posudku, který je 

použit jako důkaz v soudním řízení, jeho zákonných náležitostí. Tento přístup vyplývá již z ustálené 

judikatury Nejvyššího soudu198, která vychází ze stanoviska Nejvyššího soudu Cpj 161/79 

zveřejněného pod č. R 1/1981 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/1981, podle kterého: 

„Při hodnocení důkazu znaleckým posudkem se soud musí zabývat tím, zda posudek znalce má všechny formální 

náležitosti, tedy zda závěry uvedené ve vlastním posudku jsou náležitě odůvodněny a zda jsou podloženy obsahem 

nálezu, zda znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl zadán, zda přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl 

vypořádat…“. 

Při hodnocení znaleckého posudku tedy soud nejprve zkontroluje, zda posudek byl podán 

v zákonem předpokládané struktuře (tedy zda obsahuje nález, posudek a znaleckou doložku ) a zda 

má zákonem požadované náležitosti ( zejména titulní list, údaje vztahující se k identifikaci subjektu 

zadavatele, vymezení znaleckého úkolu a data vypracování znaleckého posudku, podpis znalce 

a malou úřední pečeť, vazbu provázkem opatřeným pečetí a další) – zde odkazuji na rozbor 

náležitostí znaleckého posudku v kapitolách 4.2.2 a 4.2.3. 

                                                 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001, 
ECLI:CZ:NS:2002:25.CDO.583.2001.12002 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 26 Cdo 
3928/2013, uveřejněný pod číslem 38/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, 
ECLI:CZ:NS:2014:26.CDO.3928.2013.1 
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V případě, že soud zjistí v posudku formální vadu, bude zpravidla na místě nejprve znalce požádat 

o její odstranění či doplnění. 

Dále by soud měl ovšem přistoupit k hodnocení obsahové části znaleckého posudku, tedy zda byl 

posudek vypracován řádně. Protože využití posudku v řízení vyžaduje, aby posudek přinášel 

logicky odůvodněné a srozumitelné závěry, bývá vhodné zpětnou kontrolou ověřit, zda závěry 

vyplývají z logického postupu v nálezu posudku a jsou patřičně odůvodněny a konečně i to, zda 

nález vychází z uvedeného katalogu podkladů znalce a odpovídá z nich učiněným zjištěním. 

Nejvyšší soud v uvedeném stanovisku vyslovil názor, který vešel ve všeobecnou známost, že: „soud  

nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů znalce, neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti 

anebo je nemají v takové míře, aby mohli toto přezkoumání zodpovědně učinit“. 

Z uvedené citace se tak někdy tvoří nesprávný závěr, že soud hodnotí toliko formální náležitosti 

znaleckého posudku, jinak správnost znaleckého posudku není oprávněn zkoumat. Má-li pak 

pochybnosti o správnosti jeho obsahové stránky, nemá jinou možnost, než posudek nechat 

přezkoumat vyšším dobrozdáním (zadat revizní znalecký posudek).  

Tuto nesprávnou soudní praxi pranýřuje např. Ústavní soud v nálezu I. ÚS 49/06 ze dne 20. května 

2008, ve které vyhověl ústavní stížnosti v trestním řízení, ve kterém soud nekriticky přejímal závěry 

znaleckého posudku, aniž by je podrobil přiměřené analýze. Uvedl zejména, že při hodnocení 

důkazu znaleckým posudkem je třeba vzít v úvahu nejen jeho závěr, ale též celý proces utváření 

znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, 

průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své 

závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce.  

I v citovaném stanovisku z roku 1981 Nejvyšší soud uzavírá, že nemožnost hodnotit přímo 

odborné závěry znalce „neznamená, že je soud vázán znaleckým posudkem, a že jej musí bez dalšího převzít“, 

a dovozuje, že potřeba soudu hodnotit znalecký posudek jako každý jiný důkaz klade vysoké nároky 

na vypracování znaleckého posudku. Soud i svým laickým přístupem musí mít možnost z posudku 

poznat, ze kterých zjištění znalec vycházel a na základě jakých úvah došel ke svému závěru. V této 

souvislosti si již v roce 1981 Nejvyšší soud posteskl, že: „Soudy si mnohdy neuvědomují význam nálezové 

části znaleckého posudku a nezabývají se tím, zda znalec bral v úvahu všechny rozhodné skutečnosti a zda posudek 

spočívá na úplných podkladech…“. 

Kontrolou úplnosti, zákonné struktury a dalších předepsaných náležitostí proto hodnocení 

znaleckého posudku nekončí, nýbrž teprve začíná.  
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Hodnocení obsahových náležitostí  

Co tedy kromě zákonných náležitostí znaleckého posudku mohou a mají soudy hodnotit, pokud 

chtějí dostát hlediskům § 132 OSŘ? 

Právní procesní teorie vymezuje199 hodnocení obsahových náležitostí znaleckého posudku 

(obsahové náležitosti znaleckého posudku jsou popsány v kap. 4.2.3) jako kontrolu náležitého 

odůvodnění závěrů znalce (posudku, dobrozdání), zda jeho podklad je obsažen v obsahu nálezu, 

zda znalec přihlédl ke všem okolnostem, s nimiž se měl vypořádat a zda posudek vychází z pravidel 

logického myšlení. 

V trestním řízení se literatura zabývá i povinností soudu hodnotit věrohodnost a dostatečnost 

posuzovaných podkladů, správností použitých metod a vědeckých tezí a jejich správné aplikaci200. 

Tyto požadavky ostatně podporuje i současná judikatura Nejvyššího soudu, podle které je soud 

povinen při hodnocení znaleckého posudku jako důkazu posoudit, zda je řádně odůvodněn 

v souladu s pravidly logického myšlení a zda při vypracování jeho závěrů bylo v nálezu přihlédnuto 

ke všem skutečnostem, s nimiž je třeba se vypořádat201. 

Zásadním způsobem se v některých svých nálezech vyjádřil též Ústavní soud, jenž hodnocení 

důkazu - znaleckého posudku vypracovaným pro účely trestního řízení rozšiřuje na celý proces 

vypracování znaleckého posudku, tedy včetně přípravy a opatřování podkladů znaleckého 

posudku, průběhu samotného zkoumání, věrohodnosti vědeckých východisek a spolehlivosti 

zvolených metod202.  

Dle Ústavního soudu „Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, aby jak orgány činné v trestním řízení, 

tak samotný znalec kriticky hodnotili úplnost a bezvadnost podkladových materiálů, které znalec podrobuje svému 

zkoumání. Znalec nesmí sám vyloučit některé z předložených podkladů jen proto, že nezapadají do jím vytyčené 

verze události. Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku, slepě důvěřovat závěrům znalce, 

by znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle svého vnitřního přesvědčení, 

privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce; takový 

postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat. Pro posouzení věrohodnosti znaleckého posudku není bez 

                                                 
199 Lavický, p. a kol. Občanský soudní řád (k § 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2016, s. 630. ISBN 978-80-747-8986-1 
200 Musil, J. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika 3/2010, s. 184 
201Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, 
ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.329.2010.1, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 
5138/2014, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.5138.2014.1 
202 Srov. např. nálezy Ústavního soudu III. ÚS 77/01 ze dne 10. července 2001,  I. ÚS 429/03 ze dne 4. prosince 
2003, III. ÚS 299/06 ze dne 30. dubna 2007 
 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-429-03
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významu ani formální a logická skladba předloženého posudku, přesnost uváděných údajů, pečlivost věnovaná slovní 

formulaci dokazovaných skutečností.“203   

Z toho ovšem plyne, že pouhé hodnocení zákonných náležitostí znaleckého posudku, jeho 

struktury a oboru, v němž byl vypracován, není dostatečné. Je třeba s ohledem na ústavou zaručená 

základní práva účastníků řízení provést takové hodnocení znaleckého posudku, které zaručuje 

oprávněnou důvěru soudu v jeho závěry. Soud se totiž nemůže zbavit ani u hodnocení důkazu – 

znaleckého posudku, své povinnosti důkazy hodnotit z hledisek běžně užívaných pro ostatní 

důkazy. Proto i posouzení znaleckého posudku co do jeho obsahu, jak je popsáno výše, je pro soud 

nezbytné. 

V literatuře se této kontrole obsahových náležitostí posudku, ke které se dále přidává porovnání 

závěrů znaleckého posudku s dalšími provedenými důkazy, a které přitom není hodnocením 

samotných odborných závěrů, někdy používá výraz nepřímého hodnocení správnosti závěrů 

znaleckého posudku204.  

Takový postup soudu je však nejen postupem řádným ve vztahu k povinnosti volného hodnocení 

důkazů, jak Ústavní soud v uvedených nálezech upozorňuje, ale je navíc velmi užitečný, neboť 

umožňuje při práci se znaleckým posudkem – zvláště pak při hodnocení znaleckých posudků 

předkládaných stranami dle § 127a OSŘ a při řešení rozporů v dokazování více znaleckými 

posudky, vyloučit posudky zjevně vadné, doplnit či vysvětlit chybějící či nesrozumitelné části 

posudku a eliminovat tím řadu rozporů v posudcích zapříčiněných jejich špatnou 

přezkoumatelností.  V řadě případ pak umožňuje tento přístup vyhnout se procesně méně efektivní 

cestě zadávání dalšího znaleckého posudku nebo revizního znaleckého posudku (k tomu více 

v kap. 5.1.2). 

K tomu je třeba dodat, že důsledné hodnocení důkazu znaleckým posudkem vyžaduje od soudu 

pečlivý přístup, důkladné seznámení se nejen se závěry, ale s celým obsahem znaleckého posudku 

a určitou míru procesní zkušenosti. 

Nejčastější typy vad znaleckého posudku, jejich vliv na řízení a konkrétní postup soudu při jejich 

odstraňování znaleckého posudku bude také popsán v další kapitole. Rovněž v následujících 

kapitolách se ještě vrátím k problematice možných způsobů odstraňování rozporů ve znaleckých 

posudcích. 

                                                 
203 Cit. Nález Ústavního soudu III. ÚS 299/06 ze dne 30. dubna 2007 

204 Takto s odkazem na další literaturu v této poznámce uvádí Křístek, L. Znalectví. Op. cit., s. 220, zejm.  MUSIL, J. 
Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika 3/2010, s. 184 
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4.4.2 Hodnocení posudku v souvislosti s dalšími důkazy 

Konečně z dikce § 132 OSŘ vyplývá povinnost soudu při hodnocení důkazů porovnat jednotlivé 

důkazy s dalšími provedenými důkazy v jejich souvislostech a přihlížet ke všemu, co vyšlo v řízení 

najevo. 

Toto porovnání odborných závěrů znalce s ostatními skutkovými zjištěními a tvrzeními účastníků 

má soud dovést k jednoznačně zjištěnému skutkovému závěru (což je účelem dokazování), nebo 

může vést naopak ke vzniku rozporů ve zjištěném skutkovém stavu.  

Právě při odstraňování rozporů vzniklých z odborných závěrů znalce a (některých) dalších 

provedených důkazů je důležité, nakolik soud provedl nejprve důsledné hodnocení znaleckého 

posudku jako takového po jeho formální i obsahové stránce. 

Posudek, jenž je zpracován řádně a v souladu se zákonem a jehož závěry jsou založeny na 

dostatečném množství relevantních podkladů, srozumitelně a logicky zdůvodněny a podepřeny 

vhodně zvolenou odbornou metodou, má při hodnocení s dalšími výsledky provedeného 

dokazování značnou argumentační váhu. Umožňuje soudu se díky argumentům v něm přineseným 

často s rozpory plynoucími z ostatních provedených důkazů vypořádat. 

Naopak platí, že trpí-li znalecký posudek vadami, nepřesnostmi, jeho závěry nejsou srozumitelně 

a pečlivě zdůvodněny, nebo nebylo provedeno zhodnocení všech znalcem shromážděných 

podkladů, bude dán zpravidla důvod pochybovat o jeho odborných závěrech, pokud v řízení 

vyplynula z ostatních provedených důkazů odlišná zjištění, nebo účastníci tyto závěry 

opodstatněnými námitkami zpochybňují.  

Jak uvádí Nejvyšší soud: „Závěry znaleckého posudku přitom nelze bez dalšího přebírat, ale je třeba v případě 

potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o správnosti závěrů 

znaleckého posudku. Tak je tomu např. tehdy, připouští-li znalecký posudek možnost zpřesnění jím uváděných 

údajů, avšak k tomuto zpřesnění znalec nepřikročí, nebo postupuje-li znalec ve znaleckém posudku podle určitého 

předpisu, ale v dílčím závěru se od něho bez bližšího zdůvodnění odchýlí (srov. Rc 33/95). Může také dojít k situaci, 

kdy jednotlivé dílčí závěry ve svém souhrnu si do určité míry odporují, nebo vycházejí ze zjištění, které neodpovídá 

znalcem popisovanému jevu, resp. souhrnu skutečností, k nimž měl znalec přihlížet…“205. 

Dokonce i v řízení, kde se znalecký posudek považuje za nejvýznamnější důkaz, jako je posouzení 

duševního stavu osoby při jejím právním jednání není soud zbaven povinnosti kriticky závěry 

                                                 
205 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2011, sp. zn. 22 Cdo 1561/2010, 
ECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.1561.2010.1 
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znaleckého posudku hodnotit v souvislosti s dalšími provedenými důkazy a přednesy účastníků, jak 

uváděl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 352/ 2008 ze dne 6. srpna 2009. 

Rovněž Ústavní soud konstatoval pro účely trestního řízení ve svém nálezu  I. ÚS 429/03 ze dne 

4. prosince 2003, že soud se při hodnocení důkazu znaleckým posudkem: „řídí vlastním, v dané otázce 

laickým názorem, ale znalecký posudek musí být prověřen zejména z hlediska, zda znalec přihlédl ke všem 

skutečnostem, jež mají význam pro obsah posudku, nebo zda se skutková východiska znaleckého posudku opírají 

o skutečnosti v trestním řízení náležitým způsobem zjištěné, či naopak o skutečnosti pochybné nebo odporující 

ostatním důkazům, a zda řešení znalce logicky plyne z těchto skutkových předpokladů" .206 

Uvedené zásady hodnocení rozporů vznikajících mezi odborným závěrem znalce a dalšími 

provedenými důkazy lze aplikovat i v takových případech, kdy jsou mu předloženy znalecké 

posudky s odlišnými odbornými skutkovými závěry (a to buď znalecký posudek zpracovaný dle § 

127a OSŘ, nebo i posudek zadaný stranou řízení a považovaný za listinný důkaz). Nejprve provede 

hodnocení každého z předložených posudků a nazná, zda všechny splňují zákonné náležitosti 

a jsou prosty vad. Zjistí-li, že některý z předložených posudků v tomto hodnocení neobstojí, 

a nepodaří-li se jeho vady odstranit, může soud, pokud další provedené dokazování takový závěr 

umožňuje, vycházet při svém skutkovém závěru z toho znaleckého posudku, který je prostý vad 

a argumentačně přesvědčivý. V takovém případě je však povinen svůj postup přesvědčivě 

zdůvodnit207. 

Problém přípustnosti hodnocení závěrů znaleckého posudku 

Porovnáme-li judikaturu Nejvyššího soudu uvedenou v této kapitole a nejnovější nálezy Ústavního 

soudu, mohou se nám jevit do určité míry ve vzájemném rozporu. 

Na jednu stranu judikatura Nejvyššího soudu jednoznačně zapovídá soudu hodnotit samotné 

odborné závěry posudku (dobrozdání) a vede soudy k nepřímému hodnocení odborných závěrů 

přes hodnocení zákonných a obsahových náležitostí znaleckého posudku a hodnocení souvislostí 

odborných závěrů s ostatními provedenými důkazy. Na straně druhé však současně platí požadavek 

Ústavního soudu neponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku a aplikovat 

tak zásadu volného hodnocení důkazů podle vnitřního přesvědčení soudu za účelem realizování 

odpovědnosti za skutkovou správnost posudku (viz citace nálezu Ústavního soudu III. ÚS 299/06 

ze dne 30. dubna 2007 uvedená v předchozí kapitole). 

                                                 
206 Obdobně se vyslovuje Ústavní soud také v nálezu nález Ústavního soudu III. ÚS 77/01ze dne 10. července 2001  
207 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Cz 39/68 Ze dne 3. září 1968, publikované pod č. R 4/1969 ve Sbírce 
soudních rozhodnutí 1/1969 
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Zde je však třeba upozornit na to, že ani Ústavní soud nevytkl ve shora uvedeném nálezu obecným 

soudům to, že neposuzují věcnou správnost odborných závěrů posudku. Vždyť to by popíralo 

samotnou roli znaleckého posudku, jako výsledku odborného posouzení otázky, kterou si soud 

nemůže posoudit sám. 

Pokud Ústavní soud používá termín věcné správnosti, nevybočuje tím z dosavadních 

judikatorních závěrů Nejvyššího soudu, neboť otázka věcné správnosti znaleckého posudku 

zahrnuje výše popsanou kontrolu formálních náležitostí posudku, jeho obsahové (věcné) 

hodnocení a případný další postup při odstraňování pochybností o správnosti odborných závěrů, 

který vyplynul z dalšího dokazování. To podstatné, co Ústavní soud zdůrazňuje (podobně v již také 

citovaném nálezu I. ÚS 429/03 ze dne 4. prosince 2003), je to, že soud se při hodnocení důkazu 

znaleckým posudkem nesmí spokojit s analýzou zákonných náležitostí znaleckého posudku, ale 

hodnocení důkazu znaleckým posudkem provést obdobnou metodou, jako každý jiný důkaz, 

nakolik mu to umožňuje jeho laický názor. 

Naznačený rozpor je tedy jen zdánlivý. Současná pravidla hodnocení znaleckého posudku ve světle 

judikatury Nejvyššího soudu i Ústavního soudu mají zahrnovat nejen posouzení formálních 

náležitostí a zákonem předpokládanou strukturu posudku, ale soud je u každého důkazu povinen 

hodnotit znalecký posudek stejně pečlivě jako jiné důkazy, nerezignovat na svoji procesní 

povinnost.  

Chce-li soud totiž posoudit, zda posudek byl podán „řádně“, je povinen se především zaměřit na 

úplnost podkladů posudku, relevanci zvolené metody a zjevnou správnost postupu znalce 

(popsáno v kap. 4.2.3). Dále neopomene posoudit věrohodnost důkazu (pravdivost) také 

v kontextu s ostatními provedenými důkazy. Vyskytnou-li se v posudku vady, soud provede úkony 

směřující k jejich odstranění nebo vysvětlení (§ 127 odst. 2 OSŘ), případně doplní dokazování. 

Teprve prochází-li tento posudek uvedeným testem, ale o jeho závěrech jsou pochybnosti 

vyplývající z dosud provedených důkazů, má smysl zadat posudek nový, nebo provést přezkoumání 

jeho odborných závěrů – cestou revizního posudku. 

Dalo by se tedy uzavřít, že soud není oprávněn při hodnocení důkazu znaleckým 

posudkem hodnotit přímo věcnou správnost závěrů znalce (výsledné dobrozdání), je však 

povinen v rámci zásady volného hodnocení důkazů posoudit způsob vypracování 

znaleckého posudku v tom smyslu, zda zvolený postup a rozsah podkladů mohl 

k prezentovanému odbornému závěru vést (pravdivost) a zda tento postup znalce je 

logický, srozumitelný a přezkoumatelný (relevanci).  
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Tento postup zaručuje ochranu Ústavou i mezinárodními dokumenty zaručené právo na 

spravedlivý proces, vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů a vede k efektivnímu využití 

procesních prostředků soudu k hospodárnému soudnímu řízení. 

 

4.4.3 Hodnocení znaleckého posudku a jeho vady 

Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, patří mezi specifika znaleckého posudku to, že jeho 

struktura, obsah i způsob vypracování mají právními předpisy stanovené náležitosti. Jeho 

vypracování je vyhrazeno zákonem pro osoby zapsané v seznamu znalců, nebo znaleckých ústavů 

a osoby, které jsou k vypracování posudku soudem, jiným orgánem veřejné moci povolány, nebo 

sjednány k jeho vypracování jiným subjektem, jsou při jeho vypracování povinny dodržovat 

povinnosti stanovené ZnalZ. 

Účelem této právní regulace znalecké činnosti je zajistit podání znaleckého posudku v takové 

kvalitě, která zaručí jeho řádné využití zejména v soudním či jiném řízení.  

Pokud však posudek nesplňuje některé zákonné náležitosti, znalec při jeho vypracování 

nepostupoval v souladu se svými povinnostmi, nebo závěry svého posudku není schopen 

hodnověrným způsobem vysvětlit či obhájit před soudem (postupem dle § 127 odst. 2 OSŘ), trpí 

posudek vadami. 

Vady znaleckého posudku potom v závislosti na charakteru pochybení znalce mohou mít 

v případě, kdy je posudek využit jako důkazní prostředek, negativní dopady do soudního procesu. 

 

Druhy vad znaleckého posudku a jejich dopad do civilního procesu 

Vady znaleckého posudku lze třídit podle různých kritérií. Nejčastěji se dělí208 podle typu 

pochybení znalce na vady týkající se:  

- Formálních (zákonem uvedených) náležitostí posudku 

- Obsahových náležitostí posudku 

- Postupu znalce při vypracování či podání posudku  

                                                 
208 Srov. např. KŘÍSTEK, L. Znalectví. Op. cit., s. 222, WINTEROVÁ, A. Znalec a znalecký posudek v civilním soudním 
řízení. Op. cit., s. 8 Dörfl, L. Zákon o znalcích a tlumočnících. Op. cit., s. 64 
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Nebo dle jejich významu na vady závažné (podstatné), které mohou mít vliv na hodnocení 

znaleckého posudku a ostatní (nepodstatné), které jsou také zpravidla odstranitelné a výsledek 

znaleckého zkoumání neovlivní. 

Vady znaleckého posudku spočívající v nedostatku některé zákonné náležitosti vznikají v důsledku 

porušení povinností znalce vyplývajících ze ZnalZ. Mezi vady formálních náležitostí můžeme 

zařadit například opomenutí některých zákonných náležitostí znaleckého posudku (srov. kap. 4.2.2 

a 4.2.3), jako otisk úřední pečeti, podpis znalce, označení osoby, která za znalecký ústav posudek 

vypracovala, dokonce i neúplné nebo zcela absentující údaje znalecké doložky.  

Tyto vady mohou mít vliv na soudní řízení za předpokladu, že nedojde v průběhu provádění 

důkazu znaleckým posudkem k odstranění, resp. doplnění náležitostí.  

Pokud soud v rámci předběžné kontroly znaleckého posudku (srov. předchozí kapitoly) odhalí 

takovou formální vadu, vyzve znalce, aby dodatečně posudek opatřil otiskem úřední pečeti, doplnil 

svůj podpis nebo chybějící údaj ve znalecké doložce. Obdobně může soud postupovat 

i v případech, kdy formální vada vyjde najevo v průběhu dokazování a k jejímu odstranění vyzve 

znalce v průběhu jeho výslechu209. Též odvolací soud může zjištěnou vadu spočívající v chybějící 

náležitosti posudku odstranit tím, že znalce předvolá k odvolacímu jednání. Naopak nedojde-li 

k odstranění takové vady v průběhu soudního řízení před soudem prvního stupně a soudem 

odvolacím, může dojít k zatížení vadou řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí 

soudu210. 

Obsahové vady znaleckého posudku mohou vznikat z nejrůznějších příčin a v různých fázích 

vzniku znaleckého posudku. Vedou zpravidla k tomu, že závěry znaleckého posudku neodpovídají 

původnímu zamýšlenému zadání soudu, nebo mohou vést k neúplnosti, nesrozumitelnosti, nebo 

nepřezkoumatelnosti znalcových závěrů. 

Například zadání úkolu znalci soudem v otázkách, které nespadají do oboru působnosti znalce, 

který byl soudem ustanoven, mohou od samého počátku vypracování znaleckého posudku zatížit 

takovou vadou, kterou nelze odstranit ani přibráním konzultanta (srov. kap. 2.3.3) a k zodpovězení 

odborné otázky bude po zjištění tohoto pochybení nutno ustanovit nového (nebo dalšího znalce 

k vypracování společného posudku v případě části nevhodně zadaných otázek) znalce 

z příslušného oboru a odvětví. 

                                                 
209 Srov. R 1 /1981, op. cit., s. 12 
210 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1561/2010, ze dne 9. února 2011, op. cit. 
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Při vypracování znaleckého posudku je nejčastější obsahovou vadou nedostatečné množství 

shromážděných podkladů k provedení odborného zkoumání. Význam opatření odpovídajícího 

vzorku podkladů bylo zdůrazněno již v kap. 4.3.3. Proto je při hodnocení důkazu znaleckým 

posudkem nezbytné, aby soud jak v přípravné fázi před nařízením jednání, tak i při provádění 

důkazu znaleckým posudkem, věnoval vypovídající schopnosti i množství podkladů pozornost, 

případně vedl účastníky řízení i znalce k tomu, aby potřebné podklady byly doplněny a znalcem 

vyhodnoceny. Za tímto účelem lze znalci uložit usnesením doplnění znaleckého posudku 

a v dokazování pokračovat s takto doplněným znaleckým posudkem. 

K problematice opatřování podkladů znaleckého posudku, zvláště u posudků zpracovaných na 

základě zadání stranou řízení dle § 127a OSŘ, jsem se vyjádřil již v kap. 4.3.3. této práce. 

Velké negativum těchto znaleckých posudků je třeba totiž spatřovat právě v obvyklé 

jednostrannosti opatřených podkladů, která zpravidla přináší pochybnosti o správnosti závěrů 

znaleckého posudku (nelze vyloučit ani nepřímé ovlivnění znalce ze strany zadavatele) a nevylučují-

li zcela jejich využití v důkazním řízení, pak vede k omezené důkazní využitelnosti takto 

vypracovaných znaleckých posudků. 

Dokonce i v případech, kdy přes všechnu procesní součinnost stran a soudu zůstanou podklady 

znaleckého posudku do určité míry neúplné, mívá tento nedostatek vliv na přesnost zjištění znalce 

i na argumentační přesvědčivost jeho závěrů. 

Další obsahovou vadou mohou být pochybení znalce při samotném postupu, zkoumání odborného 

problému, či jeho popisu v nálezové části. 

Náležitosti nálezové části vedou znalce k tomu, aby posudek obsahoval okruh podkladů, ze kterých 

znalec vychází, popisu jeho metody zkoumání, včetně uvedení základních výpočtů a měření, 

postupů při odborném posuzování otázky a stručnému odůvodnění jeho dílčích i konečných závěrů 

Proto pokud ze znaleckého posudku nevyplývají (laicky srozumitelně podané) důvody závěrů 

znalce, jeho postup, kterým k nim dospěl, metoda, kterou použil (a kterou lze odborně 

přezkoumat), podklady, s nimiž pracoval a výsledek jeho zkoumání tak není doložen na základě 

pravidel formální logiky, trpí posudek obsahovou vadou. Obsahovou vadou může být i nesprávný 

výpočet, záměna posuzovaných hodnot a další zjevné nesprávnosti. 

Zde soud musí posoudit, nakolik lze vadu odstranit pomocí vysvětlení podaným znalcem při 

výslechu u jednání nebo doplněním znaleckého posudku, nebo zda je posudek vypracován natolik 

nesrozumitelně, event. nepřezkoumatelně, že je třeba vypracovat posudek nový.  K závěru 

o nesrozumitelnosti či nepřezkoumatelnosti závěrů znaleckého posudku dospěje soud zpravidla 
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právě poté, co se ani výslechem znalce či doplněním znaleckého posudku nepodařilo odstranit 

obsahové vady posudku. 

Vady vzniklé nesprávným postupem znalce lze rozlišovat na ty, které vznikly v rozporu 

s postupem předpokládaným ve ZnalZ, tedy např. znalecký posudek byl vypracován jinou 

osobou, než znalcem, znalcem, u kterého jsou důvody podjatosti. Dále na vady vzniklé v důsledku 

postupu, který byl v rozporu s procesními předpisy211, např. pokud znalec opatří některé 

podklady způsobem odporujícím zákonu nebo způsobem, který z procesního hlediska nelze 

akceptovat (např. opatřováním podkladů, které mají charakter důkazu, který provádí soud, nebo 

pokud znalec se dopustí ve svém znaleckém posudku právního hodnocení projednávané věci 

Vady, které spočívají v nesprávném postupu znalce zpravidla odstranit nelze, jedná se tedy o vady 

závažné, které mohou mít dopad na řízení, pokud nejsou soudem včas zjištěny.  

Znalecký posudek může vyhotovit (kromě výjimek stanovených v § 24 ZnalZ) jen osoba zapsaná 

v seznamu znalců či znaleckých ústavů. Tento zápis však musí být platný v době, kdy je posudek 

vypracováván. Podobně znalec nesmí znalecký posudek vypracovat v době, kdy byla 

pravomocným rozhodnutím předsedy krajského soudu pozastavena jeho činnost. Za moment, 

který je rozhodující k posouzení okamžiku vypracování posudku bývá považován moment 

odevzdání písemného znaleckého posudku. Praxe tedy toleruje možnost provést výslech znalce, 

který byl vyškrtnut ze seznamu, nebo jehož výkon činnosti byl pozastaven, pokud posudek soudu 

předložil dříve, než k jeho vyškrtnutí, resp. pozastavení jeho činnosti došlo. 

Jinak takovou vadu znaleckého posudku zhojit nelze a soud musí zadat znalecký posudek nový. 

Podobná situace by byla dána v případě, že by u znalce byly zjištěny důvody jeho podjatosti v době, 

kdy znalecký posudek vypracoval, nebo byl u soudu vyslýchán k vysvětlení a stvrzení svého 

znaleckého posudku. Jako vadný by pochopitelně byl posuzován i posudek ovlivněný trestnou 

činností znalce. 

U nezákonně opatřených podkladů, podkladů, které v rámci dokazování může opatřit jen soud a u 

neoprávněného hodnocení právních otázek je možné, pokud soud vadu objeví v průběhu řízení, 

znalce vést k odstranění této vady posudku.  

Vady spočívající ve vypracování posudku neoprávněnou osobou, podjatým znalcem, nebo 

znalcem, který se dopustil v souvislosti s vypracování posudku trestné činnosti odstranit nelze. 

Pokud se jedná o vady v postupu znalce, které nelze odstranit, nebo pokud vada, která mohla vést 

k nesprávným odborným závěrům, nebyla odstraněna v průběhu řízení, nelze takový znalecký 

                                                 
211 Vady formální, obsahové a procesní např.in: KŘÍSTEK, L., Znalectví. Op. cit., s. 224 
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posudek v řízení použít jako důkaz, což má za následek vadu řízení, která má mít vliv na správnost 

soudního rozhodnutí212. 

Zjišťování a odstraňování vad znaleckého posudku 

Obecně vzato, postup při odstraňování vad znaleckého posudku závisí na charakteru vad a na fázi 

řízení, ve kterém je vada posudku zjištěna. Soudní judikatura i literatura dává vodítko, podle kterého 

soud znalce může při zjištění vady nebo nesrozumitelnosti jeho postupu či závěrů vést k doplnění 

znaleckého posudku, vysvětlení podané znalcem při jeho výslechu, provedením dalších potřebných 

důkazů a případně zadáním nového, event. revizního znaleckého posudku213. 

Pokud se však zaměříme na možnosti soudu při spolupráci se znalcem podrobněji, zjistíme, že 

soud může předcházet vzniku některých vad znaleckého posudku již v momentu, kdy připravuje 

zadání znaleckého posudku.  

Pokud soud před ustanovením znalce zjistí stanovisko stran k osobě znalce a ke znaleckému úkolu, 

který znalci hodlá zadat, může se tím vyvarovat případné budoucí námitky podjatosti znalce i tomu, 

že bude po vypracování znaleckého posudku úkol na návrh strany řízení rozšiřovat a znalci ukládat 

doplnění posudku.  

V tomto smyslu, jak upozorňuje prof. Winterová ve svém článku,214 soudy postupovaly dříve, kdy 

znění § 127 odst. 1 obsahovalo ustanovení o tom, že znalce soud ustanoví „ po slyšení účastníků“. 

Ani v současné době není však důvod, aby soud od takového postupu upouštěl s ohledem na jeho 

popsané výhody. 

Před zahájením dokazování by soud I. stupně měl provést předběžnou kontrolu znaleckého 

posudku (jak je popsáno v předchozí kapitole) a zjistí-li, že znalecký posudek obsahuje některé 

formální vady, nebo obsahové vady, které je možno doplnit, vrátit znalecký posudek znalci 

k doplnění. Také je dobrou praxí vyzvat účastníky k vyjádření k písemně podanému znaleckému 

posudku v dostatečném předstihu před nařízením jednání tak, aby jejich případné námitky, 

připomínky nebo označení dalších podkladů nevedlo k odročení jednání, ale bylo možno znalci 

                                                 
212 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2014, sp. zn. 21 Cdo 2616/2013, uveřejněný pod číslem 
109/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, 
ECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.2616.2013.1., dále již citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. nora 2011, sp. zn. 
22 Cdo 1561/2010 nebo již citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. srpna 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008. 
Dále srov. nález Ústavního soudu I. ÚS 1012/07 ze dne 16. října 2008 
213 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 25 Cdo 625/2013, 
ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.625.2013.1 nebo již citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2011, sp. zn. 
22 Cdo 1561/2010 nebo R 1 /1981. Dále srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. července 2010, čj. 7 
Afs 50/2010 - 60, č. 2138/2010 Sb. NSS, www.nssoud.cz 
214 WINTEROVÁ, A. Znalec a znalecký posudek v civilním řízení, Soudce1/2017, s. 10 
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posudek vrátit k doplnění ještě dříve, než dokazování započne. Vyjádření stran tak může významně 

napomoci k odstranění vad nebo neúplných závěrů znalce. 

Předběžnou kontrolou a díky vyjádření stran také soud může připravit výslech znalce tak, aby v jeho 

průběhu bylo možno vysvětlit nejasné nebo nedostatečně zdůvodněné pasáže nálezu znaleckého 

posudku. O dodatečně předložených podkladech, o obsahu námitek i otázkách, na které se soud i 

strany hodlají znalce dotazovat, je vhodné znalce vyrozumět předem, aby se na výslech mohl řádně 

připravit. 

Při provádění dokazování a při hodnocení důkazu by soud měl postupovat tak, aby znalci 

poskytl prostor pro objasnění námitek k obsahu jeho nálezu, vyhodnocení dodatečně zjištěných 

podkladů a dalšímu odůvodnění jeho závěrů. Znalec by se měl vyjádřit k tomu, zda rozsah jeho 

podkladů byl dostatečný, případně zda je namístě podklady doplnit o další (například ty, co aktuálně 

předkládá strana řízení), které dodatečně vyšly najevo.  

Dále by měl soud věnovat pozornost nejen odstranění nejasností samotného znaleckého posudku, 

jeho formálních i obsahových náležitostí, ale měl by vést znalce k případnému vysvětlení rozporu 

jeho odborných závěrů s dalšími provedenými důkazy. Nejčastěji je takto třeba znalce vyslechnout 

k odlišnosti jeho závěrů s jiným znaleckým posudkem (podaným dle § 127a OSŘ) nebo důkazem 

listinou, zvláště pokud se jedná o odborné vyjádření orgánu veřejné moci, nebo znalecký posudek, 

který není opatřený doložkou dle § 127a OSŘ.  

Ideálním výsledkem takového postupu je hodnověrné a logické zdůvodnění správnosti odborných 

závěr znalce při tomto výslechu. V případech, kdy vyjde najevo, že znalec neprovedl všechna 

potřebná zkoumání, neměl k dispozici všechny potřebné podklady, nebo je neposoudil, má soud 

možnost zadat znalci doplnění posudku, nebo (v případě nepřesvědčivého výkonu znalce) 

odbornou otázku zadat jinému znalci. 

Pokud ani přes pokus o odstranění vad posudku, nebo rozporů závěrů znalce s jinými provedenými 

důkazy, zůstanou pochybnosti o odborných závěrech posudku, může soud zadat revizní znalecký 

posudek. O tom bude pojednáno v následující kapitole. 

V odvolacím řízení mohou vyjít vady posudku rovněž najevo. V takovém případě by k odstranění 

vad posudku měl přistoupit odvolací soud, který má k dispozici obdobné procesní prostředky, jako 

soud prvního stupně. Může tím předejít kasaci svého rozhodnutí Nejvyšším soudem v řízení 

o dovolání, neboť hrozí nebezpečí, že řízení je zatíženo vadou, která mohla mít za následek 

nesprávné rozhodnutí ve věci. 
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Závěrem této kapitoly bych rád poznamenal, že hodnocení znaleckého posudku předpokládá, že 

soud je schopen zjistit vady znaleckého posudku a využít vhodné procesní postupy k jejich 

odstranění, případně volit jinou cestu ke zjištění odborných skutkových otázek. Srozumitelný, 

dobře odvodněný a argumentačně přesvědčivý posudek je totiž zpravidla důkazem s vysokou 

důkazní silou. Zřídka je však takový posudek k dispozici bez toho, aby soud projevil shora 

popsanou procesní iniciativu a ve spolupráci se stranami a znalcem provedl jeho důsledné 

hodnocení a „vyčistil“ jej od případných vad a nejasností. Případné nevyřešené vady posudku 

a neobjasněné postupy znalce přitom mohou často vést k tomu, že skutkový závěr soudu v rámci 

projednávaných opravných prostředků neobstojí. 

Správní řízení ve věci znalců a vady znaleckého posudku 

Vadami znaleckého posudku se zabývají nejen soudy v rámci hodnocení důkazů, ale též předseda 

krajského soudu při výkonu dohledu nad činností znalce (srov. kap. 2.5.2 a násl.). 

K posuzování konkrétních pochybení znalec při vypracování znaleckého posudku dochází  v rámci 

přestupkového řízení zahájeného z podnětu osoby, která je výsledkem znaleckého posudku 

nějakým způsobem dotčena na svých právech, obvykle tedy účastníka soudního nebo správního 

řízení. 

Předseda krajského soudu za pomoci členů poradních sborů z příslušných oborů posoudí, zda 

znalec neporušil povinnosti stanovené ZnalZ a v případě, kdy se jeví podnět jako důvodný, zahájí 

přestupkové řízení. Výsledkem takového přestupkového řízení může být postih znalce m.j. za 

pochybení, které vedlo k vadám znaleckého posudku. 

Předmětem šetření předsedy krajského soudu tak mohou být náležitosti znaleckého posudku, který 

znalec vypracoval jak na základě zadání soudu, tak i zadaného stranou řízení, včetně posudků 

zadaných dle § 127a OSŘ. Výsledek šetření se opírá zpravidla vedle listinných důkazů také 

o odborné stanovisko člena poradního orgánu, tedy zkušeného znalce, které obsahuje rozbor 

a posouzení postupu znalce při vypracování posudku.  

Je tedy zřejmé, že v řízení přestupkovém i v řízení před soudem mohou dva orgány veřejné moci 

v rámci výkonu své pravomoci přistoupit k hodnocení téhož znaleckého posudku a k tomuto 

hodnocení mají každý odlišné procesní nástroje.  

Mohou tak nastat situace, kdy na dokazování v civilním řízení může mít vliv zjištění správního 

orgánu (předsedy krajského soudu) o tom, že znalec při vypracování znaleckého posudku porušil 

své povinnosti vyplývající ze ZnalZ, zejména pokud by se pochybení znalce týkalo obsahu 

znaleckého posudku a mohlo mít vliv na výsledek jeho odborného posouzení. 
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Jak již bylo výše popsáno, může docházet dokonce ke kolizi mezi aktuálně probíhajícím 

přestupkovým řízením a civilním soudním řízením. Na druhou stranu však mohou být zjištění 

správního orgánu pro hodnocení důkazu znaleckým posudkem užitečná, pokud k němu došlo před 

projednáním věci před soudem a podobně jsou pro řízení před správním orgánem zpravidla závěry 

soudu o pochybnostech o závěrech posudku (a naopak o jeho argumentační přiléhavosti) 

významným podkladem pro vydání správního rozhodnutí. 

V každém případě je to však soud, který má lepší procesní nástroje vedoucí k odstranění 

pochybností o správnosti znaleckého posudku, neboť porovnává výsledky znaleckého závěru 

s dalším provedeným dokazováním a může přistoupit k zadání revize odborných závěrů znalce 

(vyšší dobrozdání). Proto rozhodnutí správního orgánu, kterým je v tomto případě předseda 

krajského soudu (a které se opírá jen o stanovisko a rozbor postupu znalce členem poradního 

orgánu) by nemělo vést za situace, že znalecký posudek byl soudem v rámci dokazování důsledně 

hodnocen, k odlišným závěrům ve vztahu k vadám posudku. Zvláště tehdy, pokud nejen postup 

znalce při vypracování posudku, ale též jeho odborné závěry, přezkoumá v civilním řízení revizní 

znalec, zpravidla znalecký ústav zapsaný v oddíle druhém seznamu. 

 

4.4.4 Revizní znalecký posudek 

Důvody zadání revizního znaleckého posudku 

I řádně vypracovaný posudek nemusí ještě přinášet uspokojivou odpověď na požadovanou otázku. 

Kromě situací, kdy se objeví nové skutečnosti, je tomu například i tehdy, předloží-li účastník řízení 

znalecký posudek, jenž byl vypracován mimo soudní řízení na tutéž zadanou otázku a tento 

posudek přináší odlišné odborné závěry než soudem zadaný posudek.  Potom musí soud uvedený 

rozpor řešit s přihlédnutím k argumentační přesvědčivosti každého z uvedených důkazů (posudků), 

ať už je možno oba považovat za znalecké posudky nebo jeden z těchto důkazů má charakter 

důkazního prostředku znaleckého posudku a druhý má charakter listiny. Není-li argumentační 

rozpor ani potom uspokojivě vyřešen (a pouze tehdy), přichází na řadu přezkum závěrů (revize) 

soudního znaleckého posudku.  

Z předchozích částí této práce lze k hodnocení znaleckého posudku jako důkazu shrnout, že 

zatímco hodnocení znaleckého posudku jako důkazu co do jeho zákonných náležitostí, jeho 

srozumitelnosti, přezkoumatelnosti a logické argumentační přesvědčivosti, provádí soud sám 

a odborná zjištění ze znaleckého posudku dále porovnává s ostatními provedenými důkazy, 

odborné závěry znalce samy o sobě není oprávněn posuzovat. 
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Procesním nástrojem pro odstraňování pochybností o odborném závěru znalce (posudku, 

dobrozdání) je právě zadání přezkumu závěrů znalce jinému znalci či znaleckému ústavu. Soud má 

k využití tohoto procesního nástroje nejen oprávnění založené v § 127 odst. 2 OSŘ, nýbrž dokonce 

povinnost215, neboť názor na odbornou skutkovou problematiku sám učinit v řízení nemůže. 

Jak bylo již uvedeno výše, je zákonnou podmínkou pro zadání přezkumu (vyššího dobrozdání, 

revize) znaleckého posudku to, že k odstranění nejasností a neúplností nevedlo vysvětlení znalce 

při jeho výslechu (§ 127 odst. 2 OSŘ). 

Z uvedeného plyne, že fázi revizního znaleckého posudku by mělo předcházet nejprve dokončení 

řádného provedení důkazu původním znaleckým posudkem, a to včetně zadání případných 

doplnění znaleckého posudku či provedení výslechu znalce k otázkám či postupům, které jsou 

nejasné a neúplné. To se opět vztahuje jak na posudky zadané soudem, tak i na posudky předložené 

stranami řízení a vypracované s doložkou znalce dle § 127a OSŘ. 

Tento postup vyplývá z ustálené právní praxe a Nejvyšší soud jej shrnuje: „Zákon nestanoví 

předpoklady pro nařízení vypracování revizního znaleckého posudku a ponechává je na úvaze soudu; vypracování 

revizního znaleckého posudku bude přicházet do úvahy zejména tam, kde soud bude mít pochybnosti o správnosti 

již vypracovaného znaleckého posudku. Tyto pochybnosti mohou být jistě vyvolány i předložením listinného důkazu 

– posudku znalce, vypracovaného mimo řízení, nicméně bude vždy záležet na konkrétní situaci a na úvaze soudu, 

zda (zpravidla po slyšení ustanoveného znalce) bude mít pochybnosti za odstraněné. Nelze tedy stanovit pravidlo pro 

postup soudu v případě rozporu mezi znaleckým posudkem a listinným důkazem – posudkem jiného znalce 

vypracovaným mimo řízení. V případě rozporu mezi dvěma znaleckými posudky, lze rozhodnout o přezkoumání 

těchto posudků dalším znalcem, příp. znaleckým ústavem, ovšem jen v případě, že soud sám tento rozpor po slyšení 

obou znalců neodstraní“.216   

Konkrétně je možné vycházet ze shrnutí J. Jirsy, podle kterého k revizi mohou vést tyto vady 

posudku:  

- Nesprávný posudek (je důvodně zpochybněna metoda využitá znalcem, je v rozporu 

s postupem de lege artis) 

                                                 
215 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2010, sp. zn. 25 Cdo 2414/2008, 
ECLI:CZ:NS:2010:25.CDO.2414.2008.1 
216Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. 21 Cdo 4562/2010, 
ECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.4562.2010.12012 a v tomto rozhodnutí citovaný rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 15. 7. 
1982, uveřejněný pod č. 45/1984 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2010, sp. zn. 
III. ÚS 1336/10, uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 57, roč. 2011, pod č. 7. Obdobně lze tento doporučený 
postup při odstraňování rozporů mezi dvěma znaleckými posudky nalézt i v další judikatuře, např. v rozsudku Nejvyššího soudu SSR z 
15. července 1982, 4 Cz 13/82 publikovaného pod či. R 45/84 Sb. soudních rozhodnutí a stanovisek nebo v rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 18. května 2011, čj. 7 As 4/2011 - 79, www.nssoud.cz 
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- Nejasný posudek (závěry znalce nejsou ani po pokusu o jejich vysvětlení srozumitelné) 

- Neúplný posudek (posudek řeší jen část odborného problému).217 

K tomu je možno doplnit, že mezi posudky nesprávné lze z pohledu hodnotitele (soudu) zahrnout 

i posudky, které dávají sice jednoznačnou odpověď na položené otázky, ale z vysvětlení podaného 

znalcem je zřejmé, že znalec neměl dostatek podkladů pro svůj závěr, nevypořádal se se všemi 

argumenty z nich vyplývajícími, nebo např. neumí přesvědčivě závěr odůvodnit ve vztahu k dalším 

zjištěným skutečnostem. 

Nejasný posudek může trpět vnitřními rozpory, nebo závěry znalce jsou v rozporu s jeho zjištěními 

v nálezu a neúplný posudek může znalec podat i v případě, kdy sice odpovídá na položené otázky, 

ale z dalšího dokazování vyplývá, že z odborného hlediska je třeba posoudit problematiku ve větší 

komplexnosti, tedy posudek není vyhotoven pečlivě218. 

Podle složitosti odborné problematiky může soud zvolit k provedení revize jiného znalce nebo 

státní orgán, veřejný ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost. 

Toto odstupňování subjektu, kterému se revizní posudek zadává, vyplývá z § 127 odst. 3 OSŘ. 

Veřejné instituce, jako vysoké školy nebo specializovaná vědecká či odborná pracoviště (např. 

Kriminalistický ústav), jsou zapsány v oddílu 2. seznamu znaleckých ústavů. Tyto subjekty by však 

neměly být povolávány k vypracování revizních znaleckých posudků v běžných případech. Na 

jedné straně jejich využití k odbornému posouzení znaleckého posudku vyplývá z vysoké odborné 

prestiže těchto pracovišť. Pravdou ovšem je i to, že vypracování posudku takovou institucí 

vyžaduje zpravidla podstatně delší lhůtu (půl roku až rok je zcela obvyklá doba) a jejich zapojení 

do soudního řízení je třeba zvažovat z pohledu procesní ekonomie (jak ostatně stanoví § 127 odst. 

3 OSŘ. Pro vypracování znaleckých posudků těmito subjekty proto platí pravidla odpovídající 

vypracování posudku znaleckým ústavem (srov. kap. 2.4).  

Nejvyšší soud dovodil ve svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3928/2013 ze dne 22. ledna 2014, že 

úprava § 127a OSŘ nevylučuje zadání revizního znaleckého posudku stranou řízení. K tomu je 

však třeba dodat, že z hlediska správnosti procesního postupu je třeba, aby byly splněny předchozí 

zmíněné požadavky zákona na odstranění rozporů a nedostatků znaleckým posudkem výslechem 

znalce, případně doplněním znaleckého posudku. Jinak by bylo nutno považovat revizi znaleckého 

posudku za předčasnou. To vyplývá nepřímo i z citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 

21 Cdo 4562/2010 ze dne 24. dubna 2012, podle kterého zadání revizního posudku je důkazem, 

                                                 
217 JIRSA, J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Op. cit., s. 
328 
218 Drochytka, R., Sršeň, P., Dřínovský L. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků, Soudní inženýrství. 2/2015, s. 72 
a násl. 
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který lze provést i po koncentraci řízení, neboť se jím provádí důkaz, který není důkazem novým, 

ale zpochybňuje se jím již dříve provedený důkaz (znaleckým posudkem).  

Zadání revizního znaleckého posudku, jeho vypracování a dokazování tímto posudkem  

Podle převažující praxe zadávají v civilním řízení revizní znalecký posudek soudy (v řízení sporném 

na návrh strany řízení), a to zpravidla na základě dosavadních výsledků dokazování. 

Zadání revizního posudku by mělo řešit vzniklou pochybnost o závěrech jiného znaleckého 

posudku, jeho cílem je tedy získat odpověď, zda postup znalce byl správný, jeho podklady dávaly 

pro znalcem přinesený závěr dostatečný argumentační základ, zvolená metoda vhodná a jeho závěr 

správný a úplný. Jinými slovy, zadáním revizního posudku je kontrola závěrů jiného znalce219 

a postupu, jak k němu dospěl.  

Pro vypracování revizního znaleckého posudku nejsou stanoveny bližší podmínky či náležitosti220. 

Na jeho vypracování se proto vztahují náležitosti a postup závazné pro vypracování znaleckého 

posudku (srov. kap. 4.2.3). 

Znalec při vypracování revizního znaleckého posudku je povinen přezkoumat tedy nejen samotný 

závěr, ale též podklady posudku, metody zvolené znalcem, výpočty, měření a šetření provedená 

znalcem, odůvodnění jeho závěrů a výsledný posudek. V případě, že zjistí neúplný podkladový 

substrát znaleckého posudku, je oprávněn jej doplnit, nesprávné výpočty provést znovu a podat 

soudu správnou odpověď na zadané otázky. 

Zpravidla proto revizní znalec nejprve provede posouzení odborné otázky sám, a to včetně šetření 

a výpočtů a teprve následně vyhodnotí rozdíl závěrů s posuzovaným posudkem a důvody, které 

k rozdílům vedly. 

Znalec při vypracování revizního znaleckého posudku je oprávněn hodnotit odbornou úroveň 

provedeného zkoumání i metod k němu využitých a zvolit jiný odborný přístup při řešení soudem 

zadané otázky, pokud dosavadní postup znalce ke správnému odbornému závěru nevedl. Jeho 

závěrem musí být tedy jak hodnocení zkoumaného posudku, tak i výsledné posouzení (vyšší 

dobrozdání) samotné, byl-li hodnocený posudek nesprávný. Pouze takový posudek plní účel 

požadované revize. 

Postup při provádění důkazu revizním znaleckým posudkem je obdobný, jedná se rovněž o 

znalecký posudek. Soud se proto nejprve zabývá předběžnou kontrolou formálních a obsahových 

                                                 
219 Dražka, Š., Přezkum znaleckých posudků, EPRAVO.CZ, 11. 1. 2016. [online], cit. 25. 8. 2018. 
220 Na rozdíl od trestního řízení, kde je v § 110 odst. 1, 2 trestního řádu, ve kterém je stanovena povinná písemná forma 
revizního znaleckého posudku a soud je omezen na možnost zadání tohoto typu znaleckého posudku jen znaleckým 
ústavům dle odst. 2. seznamu znaleckých ústavů.  
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náležitostí samotného posudku. Po odstranění případných vad revizního posudku a zjištění 

stanovisek stran řízení soud provede dokazování při jednání. I v tomto případě není vyloučeno 

upustit od výslechu znalce, zpravidla však s ohledem na složitost zadané problematiky předvolá 

znalce či osobu označenou v posudku znaleckého ústavu k výslechu.  

Hodnocení revizního znaleckého posudku a jeho závěry v dokazování 

Hodnocení revizního znaleckého posudku soud provádí rovněž postupem dle § 132 OSŘ, nejprve 

tedy posoudí zákonné náležitosti posudku.  

Krom toho je v případě znaleckého posudku, který přezkoumává závěry jiného znalce, třeba 

posoudit, zda znalec v revizním posudku provedl komplexní posouzení zadaných otázek a zda 

podrobil kritické analýze sporný posudek a vyjádřil se ke zjištěným pochybením znalce.  

Revizní znalec by měl proto ve svém posudku odůvodnit jak správný postup, který vedl k jeho 

závěru, tak i odůvodnit zjištěné rozdíly ve svých závěrech a závěrech posudku (nebo posudků), 

který přezkoumává.  Tedy zda (a nakolik) rozdílné závěry vyplývají z různých odborných názorů, 

nebo zda jsou zde důvody, proč postup, podklady, metoda a jiné kroky posuzovaného znaleckého 

posudku ke správnému závěru vést nemohly.  

I v případě vad posudku, nejasností či neúplného vypracování odborných závěrů revizního 

znaleckého posudku vyzve znalce k jeho doplnění či jej předvolá k výslechu při jednání.  

Protože účelem zadání revizního znaleckého posudku je odstranění pochybností o závěrech jiného 

znalce, měl by být revizní znalecký posudek patřičně odůvodněn a logicky argumentačně podložen, 

aby byl přesvědčivý a se zadanou problematikou se vypořádal v celé šíři skutkových zjištění, všemi 

souvislostmi posuzované problematiky i z pohledu nejaktuálnějších odborných postupů pro jejich 

posouzení. 

Dalším krokem hodnocení tohoto důkazního prostředku je jeho porovnání s ostatními 

provedenými důkazy v jejich souvislostech a odstranění případných rozporů ve skutkových 

zjištěních. Vždy bude přitom třeba porovnat výsledky všech odborných posouzení sporných 

skutkových otázek. V tomto smyslu má soud obdobný procesní nástroj, kterým je výslech osoby, 

která revizní znalecký posudek vypracovala, a která by odborné závěry měla být schopna obhájit. 

Vzhledem k tomu, že revizní znalec může mít jiný odborný názor na způsob řešení zadané 

skutkové problematiky, není vyloučen ani postup, při kterém soud provede opakovaný výslech 

znalce, jehož posudek byl přezkoumáván, případně vyslechne současně oba znalce a porovná 

komplexnost a srozumitelnost jimi přinášených řešení. 
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Pokud by ani revizní znalecký posudek nepřinesl potřebná vysvětlení vzniklých pochybností 

o správnosti závěrů znalce nebo o výsledném odborném závěru na spornou skutkovou otázku, 

využívá se někdy v praxi tzv. superrevize, tedy přezkum závěrů revizního znaleckého posudku. 

V takovém případě je však vždy na místě zvolit znalecký ústav (odborná otázka je již zvlášť obtížná) 

- státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost 

ve smyslu § 127 odst. 3 OSŘ. 

 

4.5 Plánované změny v dokazování znaleckým posudkem 

Změny v náležitostech znaleckého posudku a postupu znalců 

Plánovaná změna v novém zákoně o znalcích, která se přímo vztahuje k dokazování znaleckým 

posudkem (o ostatních změnách zaměřených na postavení znalců, dohled nad jejich činností a další 

je pojednáno v kap. 2.6), se vztahuje k náležitostem znaleckého posudku. 

V hlavě VI. nazvané „Znalecký posudek“ jsou náležitosti znaleckého posudku rozšířeny v § 27 

o úpravu elektronického znaleckého posudku a archivační povinnost znalce (která až dosud 

vyplývala z obecné právní úpravy221) a v § 28 jsou blíže popsány náležitosti znaleckého posudku, 

které lépe odrážejí současnou praxi i obsah teoretické výuky znalectví.  

Nově by tedy ze zákona vyplývala povinná struktura znaleckého posudku tak, aby obsahovala: 

- titulní stranu, 

-  zadání, 

- výčet podkladů, 

- nález, 

- posudek, 

- odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, 

- závěr, 

- je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, 

- znaleckou doložku a 

- otisk znalecké pečeti. 

                                                 
 
221 Zákon ze dne 23. 9. 2004, č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In: Sbírka 
zákonů, částka 173. 
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Dále návrh zákona upřesňuje povinnost uvedení osob, které se podílely na zpracování a osob 

odborně odpovědných za uvedený obor a odvětví, případně specializaci, ve kterých byl znalecký 

posudek zpracován, a osoby oprávněné v této věci jednat u znaleckých posudků vypracovaných 

znaleckou kanceláří či ústavem. 

Výslovně má být též stanoven metodický požadavek, aby byl posudek zpracován v souladu 

s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví.  

K postupu při vypracování a podání znaleckého posudku je výslovně zakotvena povinnost znalce 

posudek v řízení před orgánem veřejné moci osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže 

vysvětlit. 

Takto navrhovaná právní úprava by tak výrazněji přiblížila předepsanou podobu znaleckého 

posudku skutečné praxi. Současně obsahuje alespoň obecný odkaz na procesní postup v řízení před 

soudem, kdy znalec je povinen vysvětlit nebo doplnit písemně podaný znalecký posudek a obhájit 

své závěry po vznesených připomínkách a dotazech soudu a stran řízení.  

Změny v zadání posudku stranou řízení 

V souvislosti s připravovanou novou úpravou znalecké činnosti navrhla Vláda České 

republiky222novelizaci § 127a OSŘ tak, že se měla omezit možnost využití znaleckého posudku 

předloženého stranou řízení jako důkazu znaleckým posudkem jen na případy, kdy „s tím všichni 

účastníci řízení souhlasí“.  

Z důvodové zprávy k tomuto návrhu zákona vyplývá, že jejím cílem je částečný návrat k tradičnímu 

způsobu dokazování znaleckým posudkem, tedy do stavu před rokem 2012, neboť otevření 

možnosti dokazování znaleckými posudky předloženými stranami řízení vedl k nežádoucímu 

nárůstu počtu znaleckých posudků v civilním soudním řízení.  

Podle předkladatele návrhu zákona se předpokládá nově využití tohoto typu znaleckých posudku 

v těch případech, kdy „je nezbytné určité odborné posouzení, k němuž je potřeba odborných znalostí, ale zároveň 

se nebude jednat o samotné jádro sporu. V jiném případě spíše nelze souhlas všech stran předpokládat.“ 

                                                 
222 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Tisk č. 1027/0 
Poslanecké sněmovny. [online]. Přístupný na: www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=1027 a dále in: Sněmovní 
tisk 74/1, část č. 1/6 Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o znalcích a soudních 
tlumočnících rozeslaný poslancům dne 15. 3. 2018 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=1027
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Jak se dále v důvodové zprávě uvádí, má se jednat o teoreticky správnější cestu dokazování 

znaleckým posudkem obvyklou v okolních zemích s civilními řády pocházejícími z podobné 

historické tradice (Německo, Rakousko, Švýcarsko). 

Ještě důslednější návrat k původní koncepci zatím naznačuje připravovaný nový Civilní řád 

soudní223. Ten záměrně nový prvek v dokazování znaleckým posudkem - předložením posudku 

znalce stranou řízení, zcela záměrně vypouští. Jako odůvodnění se v dokumentu uvádí vznikající 

„souboje znalců obou stran řízení završené revizím posudkem“, které vedou k prodlužování 

i prodražování civilního řízení. 

Reakce odborné veřejnosti na korekci dokazování znaleckým posudkem dle § 127a OSŘ jsou 

rozdílné a stanoviska k vypuštění, resp. omezení využití tohoto ustanovení lze najít v celém spektru 

od zcela odmítavých po naprosto souhlasná. Typické pro tato stanoviska je to, že odmítavá 

stanoviska k vypuštění či redukci využití § 127a OSŘ přicházejí ze strany znalců, zatímco souhlasně 

se vyjadřují zpravidla představitelé právnických fakult. Publikované reakce soudců jsou 

k navrhovaným změnám spíše zdrženlivé a poukazují spíše na praktické možnosti správného 

využití těchto znaleckých posudků a úlohu soudu při práci s navzájem konfliktními posudky 

v řízení224.   

Další změny, o kterých se hovoří 

Změny v dokazování v civilním procesu, o kterých se v dlouhodobější perspektivě uvažuje, jsou 

soustředěny ve věcném záměru Civilního řádu soudního. Podrobněji by v něm měla být upravena 

otázka součinnosti stran a soudu se znalcem. Takto je v bodu 231 navrhováno, aby byla zakotvena 

povinnost součinnosti soudu znalci spočívající v poskytnutí předmětů, spisu a pomůcek, jichž je 

zapotřebí k podání znaleckého posudku a znalci umožňuje výslovně navrhnout u soudu slyšení 

stran, výslech svědků, předložení nebo opatření listin nebo předmětů ohledání. Blíže je upravena 

povinnost součinnosti stran, kterým soud může uložit, aby se dostavily ke znalci, předložily mu 

potřebné předměty, podaly mu nutná vysvětlení, podrobily se lékařskému vyšetření, popřípadě 

zkoušce krve, anebo aby něco vykonaly nebo snášely, jestliže to je k podání znaleckého posudku 

                                                 
223 Bod 227 a následující věcného záměru Civilního řádu soudního – [online], přístupné na: www.crs.justice.cz 
224 Za znalce se vyjadřoval např. KŘÍSTEK, L. Občanský soudní řád – odstranění či omezení § 127a je chybou, ale jak řešit 
problém? Soudce 1/2017, s. 11, který v tomto ustanovení spatřuje lepší ochranu práv účastníka řízení. Oproti tomu srov. 
např. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. 
Praha: Leges, 2015, 240 s., kde se dosavadní právní úprava charakterizuje jako teoreticky neudržitelnou, nebo 
WINTEROVÁ, A., Znalec a znalecký posudek v civilním řízení, Soudce 1/2017 s. 10, LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudí 
řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 
Ze soudcovských článků srov. např.: GRYGAR, J.,(Ne)zrušit § 127a OSŘ? Bulletin advokacie, [online], cit. 5. 8. 2016, 
dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/nezrusit-127a-o.-s.-r?browser=mobi, nebo DÖRFL, L., Trampoty 
s ustanovením znalce stranami v občanském soudním řízení, Soudce 1/2017, s. 16 

http://www.bulletin-advokacie.cz/nezrusit-127a-o.-s.-r?browser=mobi
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třeba. V bodu 232 se navrhuje uzákonit možnost znaleckého ohledání též bez přítomnosti soudu, 

případně bez přítomnosti stran řízení. 

Tyto návrhy vycházejí z dosavadní judikatury a blíže vymezují povinnosti součinnosti soudu i stran 

řízení, což je nutno považovat za správnou cestu vzhledem k častým pochybení obecných soudů 

při provádění dokazování znaleckým posudkem  

Věcný záměr obsahuje v bodech 233 – 234 také možnost ustanovení více znalců k jednomu 

odbornému skutkovému problému i naznačuje způsob, jak se znalci mohou vypořádat s odlišnými 

stanovisky k řešení odborné otázky a další postup soudu při odstraňování těchto názorových kolizí.  

Přitom zněním bodu 234. volí tradiční cestu odstraňování rozporů v závěrech znaleckých posudků, 

která vyplývá z dosavadní judikatury225. 

  

                                                 
225 Znění čl. 234: Je-li posudek nedostatečný nebo rozcházejí-li se znalci ve svých závěrech, je nutno znalce vždy vyslechnout a pokusit se 
dotazováním o odstranění nedostatků nebo rozporů. Soud může v takovém případě rovněž nařídit, aby byl znalecký posudek doplněn nebo 
přepracován, popřípadě i za přibrání jiného znalce. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem. 
[online].  Dostupné na: www.crs.justice.cz 
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5 Vyhodnocení vzájemného vlivu výkonu znalectví a dokazování znaleckým posudkem 
v civilním řízení  

Znalecký posudek je důkazním prostředkem, který má při dokazování velký význam v případech, 

kdy soud narazí na potřebu zodpovědět skutkovou odbornou otázku. Avšak využít znalostí 

odborníka při jeho účasti na dokazování je relativně složité, pokud mají být zachována práva 

účastníků řízení, která chrání obecné právní principy i oborové principy civilního práva.  

Proto je spolupráce soudu s odborníky právně regulována nejen v procesním předpise, ale též 

v oblasti znalectví, kde právo stanoví zejména kritéria pro tento typ odborné činnosti, pravidla této 

činnosti a odpovědnost s jejím výkonem spojenou. Potom ovšem provádění důkazu znaleckým 

posudkem není regulováno jen občanským soudním řádem, ale vychází z aplikace řady ustanovení 

zákona o znalcích a tlumočnících a jeho prováděcí vyhlášky. Jako příklad lze uvést hodnocení 

náležitostí znaleckého posudku, zakotvení povinnost znalce vypracovat posudek osobně, vymezení 

oboru působnosti znalce apod. Nepřímo ovlivňují podávání znaleckého posudku dokonce i vnitřní 

předpisy Ministerstva spravedlnosti závazné pro předsedy krajských soudů významné pro výběr 

nových znalců i dohledovou a kontrolní činnost, neboť kvalita práce a připravenost znalců mají 

přímý dopad na výsledek jejich činnosti – podání znaleckého posudku.  

Právní regulace znalectví a dokazování znaleckým posudkem je tedy složitá problematika, která má 

vytvářet dobré podmínky pro využití odborných znalostí v soudním řízení. Přesto však zapojení 

znalců do civilního řízení zůstává značnou časovou i procesní komplikaci. Proto považuji za 

důležité zabývat se vlivem způsobu právní regulace znalecké činnosti na dokazování v civilním 

řízení a hledat kritické momenty, které v civilním řízení nastávají při provádění důkazu znaleckým 

posudkem.  

Tradiční zkušenosti s dokazováním znaleckým posudkem v našem civilním procesu nelze vždy 

adaptovat v nových podmínkách zadávání znaleckého posudku soudem i stranami řízení. Z toho 

důvodu považuji za užitečné si položit si otázku, jaký mohou mít vliv změny v právní regulaci 

znalectví (případně i procesních předpisů) na lepší efektivitu dokazování a zda je možné hledat 

inspiraci v některé současné právní praxi nebo v zahraničních zkušenostech se znaleckým 

dokazováním, případně, zda je nynější právní úprava dokazování znaleckým posudkem s ohledem 

na poznatky praxe dlouhodobě udržitelná. 
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5.1 Způsob regulace znalecké činnosti a dokazování znaleckým posudkem a její vliv 
na civilním řízení 

 

Z analýzy provedené v kapitole 4. vyplývá, že pro dokazování v civilním řízení je důležitá odborná 

kvalita znaleckého posudku, jeho formální i obsahová bezvadnost, přiměřená lhůta jeho dodání 

a schopnost soudu posudek správně zadat, zhodnotit, vyložit a odstranit případné nejasnosti či 

pochybnosti o správnosti jeho závěrů. Potom můžeme hovořit o dobré funkci znaleckého posudku 

v dokazování v civilním řízení. 

Právní regulace znalectví a dokazování by proto měla vést k co nejlepší cestě naplnit tyto požadavky 

soudního řízení v činnosti znalců a způsobu dokazování znalecký posudkem. V následujících 

oddílech se proto pokusím zhodnotit vliv současné právní úpravy a z ní vyplývající praxe na funkci 

znaleckého posudku v civilním řízení. 

 

5.1.1 Vliv organizace výkonu znalecké činnosti na civilní řízení 

Přístup ke znalecké činnosti 

Na úroveň odborné kvality znaleckých posudků má v první řadě vliv výběr znalců a znaleckých 

ústavů zapisovaných do příslušných seznamů. Kritéria pro výkon znalecké činnosti stanoví 

v obecné rovině zákon (kap. 2.3.2) a ověřování těchto kritérií, mezi které patří odborné znalosti 

potřebné pro výkon znalecké činnosti, provádí předsedové krajských soudů, případně ministr 

spravedlnosti.  

Seznam znaleckých oborů a odvětví je taxativně vymezen vyhláškou226 a odborné předpoklady pro 

výkon znalectví v uvedených oborech a odvětvích stanoví vnitřní předpis - Instrukce, stejně jako 

i procesní postup při ověřování odborné způsobilosti. 

Vymezení odborných předpokladů uchazečů o znaleckou činnost se omezuje zpravidla na obecný 

požadavek vysokoškolského vzdělání a délky odborné praxe. 

Jejich faktické ověřování probíhá na krajských soudech ve dvou fázích, tedy kontrolou dosaženého 

vzdělání a praxe a dále pohovorem před poradním sborem znalců předsedy krajského soudu 

a zpravidla též předložením zkušebního znaleckého posudku. Zájemci o znaleckou činnost proto 

získávají úvodní informace a praktické dovednosti, jak vypracovat znalecký posudek a jak je obhájit, 

díky postgraduálnímu studiu nebo na kurzech znaleckého minima.  

                                                 
226 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb. 
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Nedá se říci, že by tento způsob získávání o ověřování základních odborných předpokladů pro 

výkon znalecké činnosti nebyl funkční, neboť pro zápis do seznamu znalců se ujaly a následně 

ustálily v důsledku vnitřních předpisů ministerstva určité praxí ověřené standardy. Úroveň 

ověřování odborných standardů však není na všech krajských soudech stejná, závisí na míře 

iniciativy aktuálního vedení soudu a na složení a aktivitě a lokální autoritě a odborné úrovni 

jednotlivých oborových poradních sborů.  

Na druhou stranu, pokud ze soudní praxe přichází časté signály o nepřiměřených rozdílech 

v závěrech znaleckých posudků a o častých vadách především posudků zpracovaných pro strany 

řízení, otevírá se v oblasti přístupu ke znalecké činnosti, ověřování kvality odborných předpokladů 

a osvojování praktických poznatků s vyhotovením a obhajobou znaleckého posudku před soudem, 

velká možnost zlepšení stávajícího stavu. 

Nová právní úprava znalecké činnosti má kritéria i proces výběru nových znalců sjednotit a zavést 

dvoukolové testování nejprve obecných právních znalostí (u Justiční akademie ČR) a odborné 

znalecké způsobilosti (zkušební posudek hodnocený specializovanými poradními sbory předsedů 

krajských soudů. 

Nový zákon ve vztahu ke splnění požadavku na odbornou úroveň znalců přináší tedy jen jednotnou 

koncepci znaleckých vstupních testů. Koncepci celkové odborné přípravy znalců nový zákon 

nepřináší. Navíc praktická odborná zkouška, která by obsahovala vypracování zkušebního 

znaleckého posudku, má zůstat v kompetenci poradních sborů znalců na krajských soudech, což 

proti stávající situaci nepřináší žádnou změnu.  

I nadále tak chybí odborný garant znaleckých odvětví, který by stanovoval odborná znalostní  

kritéria pro jednotlivé obory, prováděl praktický trénink nových znalců a rozvíjel oborové 

vzdělávání znalců po celou dobu jejich profesní kariéry. Tento úkol nemůže plnit správní orgán, 

kterým je Ministerstvo spravedlnosti, ale musí jej realizovat odborná autorita, kterými jsou 

v současné době některé vysoké školy nebo profesní organizace znalců, které vzdělávací aktivitu 

vyvíjejí a často spolupracují při obsazování poradních sborů ministerstva nebo krajských soudů.  

Významně má nová právní úprava znalecké činnosti zasáhnout do poměrů znaleckých ústavů (srov. 

kap. 2. 5. 5).  Nové rozdělení právnických osob vykonávajících znaleckou činnost na znalecké 

kanceláře a znalecké ústavy vyvolává řadu negativních reakcí a zaznívají varovné hlasy, že právě 

dopad tohoto nového členění (a především zavedení nerovných podmínek pro různé typy 

právnických osob při výkonu znalectví) na soudnictví bude velmi negativní227.  

                                                 
227 Výhrady při projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně dne 3. března 2017, sněmovní tisk 1025. Dále např. 
KŘÍSTEK, L. Návrh znaleckého zákona je diskriminační a může rozložit profesi. In: Česká justice. [online], 24. 3. 2018. 
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Povinnosti a práva znalců 

Znalec při vypracování znaleckého posudku je povinen postupovat podle zákona (§ 6 ZnalZ) a jeho 

povinnosti jsou v zákoně zakotveny. Povinnosti znalců stanovené zákonem souvisejí přímo se 

způsobem vypracování znaleckého posudku (povinnost vypracovat posudek nepodjatým znalcem, 

osobně, řádně, ve stanoveném oboru a odvětví a ve lhůtě stanovené zadavatelem, povinnost 

mlčenlivosti - srov. kap. 2.3). 

Porušení zákonných povinností znalcem proto často znamená nejen vznik správněprávní 

odpovědnosti znalce, ale má také přímý vliv na dokazování znaleckým posudkem, který může být 

stižen vadou, často vadou neodstranitelnou (kap. 4.3.3), která může vést k vadě řízení s vlivem na 

rozhodnutí ve věci samé. 

Proto právní úprava povinností znalců a rovněž uplatňování znalecké odpovědnosti ovlivňuje 

civilní řízení a při jejích změnách je třeba brát v úvahu též její dopady na soudní řízení. 

Krom povinností znalců ovlivňuje soudní řízení též úprava jejich práv, mezi které patří právo na 

znalečné a na součinnost stran a zadavatelů - orgánů veřejné moci. 

Výše znalečného v případech, kdy zadavatelem posudku je orgán veřejné moci, vyplývá 

z prováděcího předpisu – vyhlášky. Poslední úprava výše znalečného proběhla historicky naposledy 

v roce 2002 a sazby znalečného jsou proto neúměrně nízké (125 – 350 Kč za hodinu). 

Nedostatečné ocenění znalců má v současné době negativní dopad na průběh soudního řízení, 

neboť zejména v některých oborech, jako je např. zdravotnictví, odvětví psychiatrie, forenzní 

psychologie nebo pedagogika, odvětví psychologie, je obtížné ustanovit znalce tak, aby 

v přiměřených lhůtách vypracoval znalecký posudek228.  Průtahy v civilním řízení nesporném, kde 

se nejčastěji tito znalci ustanovují, jsou potom spíše pravidlem. 

Způsob rozhodování soudu o znalečném upravují procesní předpisy (srov. kap. 4. 3. 1). Povinnost 

soudu posuzovat přiměřenost účtované odměny a možnost stran podat do tohoto rozhodnutí 

o znalečném odměnu (o které se rozhoduje před rozhodnutím ve věci samé), je rovněž faktorem, 

který soudní řízení výrazně prodlužuje. V souvislosti s projednáváním nového zákona o znalcích, 

se však úvahy o změnách v civilním soudním řízení, které by vedly ke zjednodušení rozhodování 

o znalečném, neobjevují. 

                                                 
Přístupné z: www.ceska-justice.cz, dále Zpráva presidenta EuroExpertu všem poslancům. zveřejněno dne 3. 9. 2018. [online], 
dostupné Z: http://www.kszcr.cz/. 
 
228 Například nedostatek znalců zapříčiněný nízkou úrovní znalečného namítali předsedové krajských soudů na jednání 
Podvýboru pro justici a soudní samosprávu dne 13. 10. 2015. O tom informoval server Česká justice v článku Poslanci 
mají zlost na Pelikána. [online], zveřejněno 14. 10. 2015. Dostupné : www.ceska-justice.cz. 

http://www.ceska-justice.cz/
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Právo znalce na součinnost stran v řízení a na součinnost soudu je upravena stručně poukazem na 

možnost nahlížet do soudního spisu či na možnost soudu vynucovat součinnost procesních 

subjektů se znalcem, pokud neposkytnou součinnost dobrovolně. Přitom v případech, kdy znalec 

vypracovává posudek na žádost strany řízení, není povinnost součinnosti další strany řízení 

upravena vůbec. Kromě toho v době, kdy se posudek vypracovává, není v řadě případů řízení ještě 

zahájeno, případně potencionální strana nemusí být ani známa. 

Na kvalitu znaleckého posudku a tedy i správnost závěrů znalce má však velký vliv množství 

a kvalita shromážděných podkladů (srov. kap. 4.3.3 a 4.3.4). Další prodloužení řízení může 

způsobovat i postupné dodávání podkladů v průběhu soudního řízení (adresované zpravidla až 

spolu s výhradami k již zpracovanému znaleckému posudku). Pokud by tedy právní úprava 

důsledněji vymezila součinnosti stran i zadavatele se znalcem, a to včetně procesních následků pro 

nespolupracující stranu řízení, mohlo by to velmi pozitivně ovlivnit úroveň znalecké činnosti.  

Nová právní úprava zavádí některé nové povinnosti znalců, například povinnost hlásit příslušnému 

krajskému soudu zahájení trestního stíhání, které by mohlo být důvodem pro pozastavení činnosti 

znalce a povinnosti spojené se zveřejňováním některých údajů v přístupné elektronické evidenci. 

Pozitivním dopadem plánované nové úpravy by v každém případě mělo být zvýšení zákonných 

sazeb odměny znalce a některé úpravy v účtování nákladů znalce, které by mohly pozitivně ovlivnit 

zájem odborníků o výkon znalecké činnosti a vést i k rychlejšímu vypracování soudem zadaných 

posudků. 

Při zhodnocení vlivu dodržování zákonných povinností znalce na civilní řízení je patrné, že 

významný vliv na soudní řízení má přístup znalců k plnění povinností při vypracování znaleckého 

posudku i důsledné uplatňování jejich případné odpovědnosti orgánem dohledu (o tom 

v následujícím oddíle). Tak, jako v oddíle předcházejícím, i zde je nutno zdůraznit, že v současném 

pojetí znalectví chybí garant nejen odbornosti, ale též etických profesních norem, jejichž pěstování 

a rozvíjení by mohlo pozitivně ovlivnit chování znalců, jako vnitřně definované skupiny 

profesionálů. Zákonnou úpravu povinností znalců je totiž nutno považovat za etické minimum 

chování znalců, nikoli optimum. 

Znalecká odpovědnost, dohled a kontrola nad výkonem znalecké činnosti 

Procesní odpovědnost znalce, pokud nastává v civilním řízení v souvislosti s podaným posudkem, 

se řeší zpravidla procesními nástroji (pokuta, separace nákladů – srov. kap. 2. 3. 5 a 2.4.3), případně 

krácením znalečného. Soud ukládá pokutu či povinnost nahradit separaci nákladů usnesením, proti 

kterému je odvolání přípustné. V případě krácení znalečného o něm soud rozhoduje v usnesení 
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o odměně znalce a náhradě jeho nákladů a proti rozhodnutí soudu má znalec i v tomto případě 

právo na odvolání.  

Na řízení však může mít vliv i uložení správního trestu znalci v případě jeho správněprávní 

odpovědnosti, pokud bylo rozhodnuto o jeho vyškrtnutí ze seznamu nebo o pozastavení jeho 

činnosti, neboť právní mocí tohoto rozhodnutí znalec nesmí dokončit ani rozpracovaný posudek. 

Soud v takovém případě musí ustanovit znalce jiného. 

Trestněprávní odpovědnost znalce se v civilním řízení projeví jen nepřímo tak, že soud pozastaví 

činnost znalce nebo jej vyškrtne ze seznamu. 

Kromě přímého dopadu některého z uvedených typů odpovědnosti znalce na civilní řízení, je zde 

i vliv uplatňování dohledové a kontrolní pravomoci orgánů veřejné moci, které je popsáno ve 2. 

kapitole této práce. Jedná se sice o nepřímý vliv, ale je na místě se o něm zmínit. 

Správní trestání znalců může nejen postihovat excesivní jednání znalců, ale společně s vědeckými 

a vysokoškolskými institucemi a profesními organizacemi působícími ve znalecké oblasti může 

efektivní uplatňování dohledu a kontroly krajskými soudy hrát významnou edukativní roli a plnit 

funkci generální prevence. 

V tomto smyslu i pro účely efektivizace civilního řízení má smysl klást si otázky, zda dohled 

a kontrola znalecké činnosti je vykonávána, a zda zaručuje časově přijatelné a procesně schůdné 

uplatňování správněprávní odpovědnosti znalce za jeho porušení povinností při podání znaleckého 

posudku. 

Z pohledu soudního řízení si lze otázku položit opačným způsobem: Pokud vznikají v civilním 

řízení průtahy zaviněné porušováním povinností znalce, daří se je ve správním řízení v přiměřených 

lhůtách řešit, špatnou znaleckou praxi účinně postihovat a obecně předcházet negativním jevům 

spojeným s výkonem znalecké činnosti? Takovými jevy jsou na příklad vadné znalecké posudky, 

nepřiměřené rozdíly v různých znaleckých závěrech u stejného skutkového případu, nepřiměřeně 

dlouhé lhůty pro vypracování posudku znalci ustanovenými soudem apod. 

Z rozboru současné situace v oblasti výkonu dohledu krajskými soudy a ministerstvem (kap. 2.5) 

a výhledu legislativních změn (kap. 2.6) vyplývá, že zavedením procesních postupů správního 

a přestupkového řízení se řízení ve věcech znalců značně zformalizovalo a přestupkové řízení 

naráží na řadu praktických procesních potíží daných specifikem znalecké činnosti, které v důsledku 

vedou jen k velmi pochybnému uplatňování odpovědnosti znalce. Dále zahrnutí kontrolní činnosti 

nad výkonem znalecké činnosti do okruhu veřejnoprávních kontrol upravených zákonem 
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o kontrolní činnosti znamená velkou (a relativně samostatnou) správní agendu pro krajské soudy, 

které pro takový postup nemají personální ani materiální podmínky.  

Pokud v průměru každý krajský soud vykonává dohled nad přibližně 1000 znalců a tlumočníků 

a této agendě se věnuje (jako část výkonu své funkce dle rozvrhu práce) místopředseda soudu 

a zpravidla jedna administrativní pracovnice, znamená agenda výběru znalců, zápisů do seznamů 

a rozhodování o pozastavení činnosti, včetně vyřizování opravných prostředků do zamítavého 

rozhodnutí o jmenování znalcem takovou procesní zátěž (odpovídající samostatnému správnímu 

úřadu), že kontrola a dohled nad výkonem znalecké činnosti se zpravidla omezuje na vyřizování 

podnětů soudů a jiných osob. Systematická kontrola většího množství znaleckých subjektů 

probíhat nemůže a omezuje se na kontrolu těch subjektů, které byly v přechozím roce postiženi 

v přestupkovém řízení.  

Po zahájení přestupkového řízení plní poradní orgány předsedů krajských soudů jen roli 

konzultační a výstup z jejich jednání je jedním z podkladů pro rozhodnutí předsedy krajského 

soudu. V případě postihu znalce dochází k uplatňování opravných prostředků a podávání žalob 

o správní přezkum rozhodnutí ministerstva. K prosazení sankce vyškrtnutí znalce ze seznamu 

dochází tak prakticky jen ve zcela výjimečných případech.  

Tyto závěry vyplývají z dostupných statistik, které jsem zahrnul do přílohy této práce a vyplývá 

z nich velké zatížení krajských soudů touto agendou, množství vydávaných rozhodnutí 

v přestupkovém řízení i relativně nízký počet uplatněných sankcí, což považuji za důsledek 

procesně nevhodně řešeného způsobu vyřizování této znalecké agendy a minimální efektivitu při 

uplatňování znalecké odpovědnosti229. 

Odpověď na otázky položené výše v textu, nakolik se dobrou správou znalecké činnosti daří 

postihovat excesivní výsledky vadné znalecké činnosti a plnit výchovnou funkci a působit 

preventivně k předcházení vadných a účelových znaleckých posudků, je tedy spíše negativní. 

Přínos plánovaných legislativních změn (kap. 2.5.3) je v této oblasti přitom třeba považovat 

minimálně za diskutabilní.  Změny způsobu provádění kontrolní a dohledové činnosti navrhované 

novým zákonem jen petrifikují shora zmíněné nefunkční pojetí. Klíčová potřeba, zjednodušení 

a zrychlení prováděného dohledu a správního trestání, není nijak v navrhované úpravě zohledněna. 

Způsob zapojení poradních sborů předsedů krajských soudů do přezkušování nových zájemců 

o znaleckou činnost, do provádění pravidelných kontrol znaleckých posudků i do posuzování 

                                                 
229 Srov. Příloha 2 této práce – Tab. 1 a Tab. 2 
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odpovědnosti znalců v přestupkovém řízení, není adekvátní konzultativní povaze těchto orgánů 

ani vytížení členů těchto orgánů vlastní znaleckou činností.  

Z připomínek předsedů krajských soudů k legislativnímu záměru Ministerstva spravedlnosti 

z února 2017230 vyplývá zásadní nesouhlas s pojetím dohledové a kontrolní činnosti a řada 

praktických argumentů proti zamýšlené právní úpravě. 

Vzniká proto důvodná obava, že nový zákon nepřinese očekávanou změnu ve zlepšení znalecké 

praxe a jejímu pozitivnímu dopadu do délky civilního řízení a kvality podávaných posudků. 

 

5.1.2 Znalecký posudek, stávající postupy při dokazování, hodnocení závěrů posudku 
a dobrá praxe 

Znalecký posudek je specifickým důkazním prostředkem. Správný postup soudu při jeho využití 

v civilním řízení je relativně komplikovaný a vyžaduje cílevědomou spolupráci soudu jak se 

znalcem, tak i se stranami řízení. V předchozích kapitolách jsem se zabýval rozborem náležitostí 

znaleckého posudku (kap. 4.2), specifiky znaleckého posudku jako důkazního prostředku (kap. 4.3) 

i jednotlivými fázemi, kterými soud při dokazování znaleckým posudkem a hodnocení (kap. 4.4) 

tohoto důkazu postupuje.  

V tomto oddíle bych se rád zaměřil na stručné shrnutí toho, nakolik současné postupy vyplývající 

z právní úpravy vedou k dobré praxi využití plné funkcionality tohoto zvláštního důkazního 

prostředku a k naplňování zásad civilního procesu (zejména zásady kontradiktornosti, veřejnosti, 

volného hodnocení důkazů, ústnost apod.), a to jak ve světle judikatury vyšších soudů a Ústavního 

soudu, tak i dalších poznatků z právní praxe. 

Náležitosti znaleckého posudku, jako i řádný postup znalce při vypracování znaleckého posudku 

jsou upraveny zákonem o znalcích a tlumočnících a jeho prováděcí vyhláškou. Postup soudu při 

zadání znaleckého posudku, dokazování znaleckým posudkem a hodnocení tohoto důkazu vychází 

z občanského soudního řádu. 

Znalecký posudek a postup znalce, součinnost soudu a stran řízení 

Zakotvení základních náležitostí znaleckého posudku v zákoně a prováděcí vyhlášce (kap. 4.2) je 

typickým přesahem právní úpravy znalecké činnosti do soudního procesu. Za velmi pozitivní 

                                                 
230 Např. z připomínky předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. dubna 2018, č. j. Spr 1526/2018 
vyplývá krom nesouhlasu se zachováním procesně složitého pojetí správního řízení ve věcech odpovědnosti znalců též 
návrh řešení vyčlenit správní trestání (má-li nadále být prováděno v rámci přestupkového řízení) do kompetence 
Ministerstva spravedlnosti, jako úřadu veřejné správy a nezatěžovat soudy touto nejudiciální činností, která nabývá na 
rozsahu. Zdroj: Krajský soud v Ústí nad Labem 
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považuji to, že přináší základní standardizaci a jednotnou metodiku úkonu znalce 

a v soudním řízení usnadňuje způsob hodnocení znaleckého posudku soudem. 

Náležitosti znaleckého posudku hrají důležitou roli při ověřování autorství znaleckého posudku, 

správného postupu znalce při jeho vypracování, zejména úplnosti shromážděných podkladů, 

popisu metody jeho odborného postupu a argumentační váhy jeho zjištění.  Zásadní pro 

bezvadnost tohoto důkazního prostředku je také správný procesní postup znalce při vypracování 

znaleckého posudku a při jeho vysvětlení v rámci výslechu znalce. 

Dosavadní právní úprava náležitostí znaleckého posudku se přitom omezuje jen na stanovení 

formy znaleckého posudku, jeho základní struktury a formálních náležitostí. Samotný výstup 

znalecké činnosti – bezvadný, úplný, přezkoumatelný a argumentačně dobře vypracovaný posudek 

je tak v současné době spíše výsledkem samotné znalecké praxe a metodické činnosti soudů.  

Domnívám se, že je na místě si položit otázky, zda by podrobnější, instruktivnější úprava náležitostí 

posudku a postupu znalce při jeho zpracování nebyla cestou k lepšímu výsledku znalecké činnosti 

– kvalitnějšímu znaleckému posudku, případně k zvýšení jejich přínosu při zjišťování skutkového 

stavu.  

Směrem k podrobnějšímu popisu znaleckého posudku přitom směřuje trend sjednocování 

evropských standardů (srov. kap. 3.3) znalecké činnosti a lze ji nalézt v některých sousedních 

právních úpravách (například nová slovenská úprava231). 

Navrhovaný nový zákon o znalcích v tomto směru přináší podrobnější popis náležitostí znaleckého 

posudku (srov. kap. 4.4) a to dokonce v širším a instruktivnějším rámci, než jak činí např. slovenská 

právní úprava. Tento krok je rozhodně přínosem pro sjednocení praxe i pro bližší pochopení úlohy 

znalce v soudním řízení pro znalce samotné i strany řízení.  

Navrhovaná právní úprava rozšiřuje zákonné náležitosti znaleckého posudku nejen na podrobnější 

náležitosti formální struktury posudku, ale přináší i některé pojmy, které lze zařadit do okruhu 

náležitostí obsahových. Takto je formulován v § 27 hned odstavec prvý, podle kterého: „Podaný 

znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný“. Rovněž lze jako obsahový požadavek chápat 

v odstavci druhém písm. f): „odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku“. 

Konečně v § 28 odst. 5 má být upraven požadavek na standardní postup znalce de lege artis: 

„Znalecký posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu s obecně uznávanými postupy 

a standardy daného oboru a odvětví“. 

                                                 
231 § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. 
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Takové bližší vymezení náležitostí znaleckého posudku co do požadavků na jeho věcnou 

správnost, přezkoumatelnost a dostatečné odůvodnění, je významné pro lepší výkon dohledové 

a kontrolní činnosti a pozitivní vliv by mělo mít i na samotné provádění důkazů znaleckým 

posudkem a jeho hodnocení soudem. 

Jak bude popsáno v následujícím oddílu, procesní postup znalce v řízení před soudem a postup 

soudu samotného při provádění a hodnocení tohoto důkazu, není v navrhovaném zákoně upraven 

dostatečně, omezuje se na zakotvení povinnosti znalce podat k obsahu znaleckého posudku 

vysvětlení před soudem. Zejména není v navrhované doprovodné novele občanského soudního 

řádu zahrnut postup samotného soudu při provádění výslechu znalce a při odstraňování rozporů 

mezi více znaleckými posudky. 

 Dalo by se říci, že novým zákonem o znalcích se razí mince o jedné straně, kdy se věnuje 

pozornost náležitostem posudku a částečně postupu znalce, avšak procesní postup soudu, 

stran a navazující součinnost všech těchto subjektů zůstává bez nových zákonných 

mantinelů. 

V tomto směru je tedy odpověď, kterou na potřeby lepší zákonné úpravy přináší legislativní návrh 

Ministerstva spravedlnosti jen částečná, zahrnující podrobnější vymezení náležitostí (formálních 

i věcných) náležitostí znaleckého posudku.  

Postup soudu při zadání znaleckého posudku, dokazování a hodnocení  

Postup soudu při provádění dokazování znaleckým posudkem má nepochybně největší vliv na 

efektivitu části soudního řízení, v níž dokazování probíhá. V současné době vychází pouze ze 

stručného znění § 127 OSŘ. Zákon tedy stanoví jednotlivé kroky při podání posudku, kterými jsou: 

-  zadání (písemného) znaleckého posudku 

-  výslech znalce (od kterého lze upustit) 

-  vysvětlení rozporů znalcem před soudem 

- ustanovení jiného znalce 

- posouzení posudku jiným znalcem 

- posouzení posudku (veřejným) znaleckým ústavem. 

Ostatní otázky významné pro dokazování znaleckým posudkem nejsou dosud blíže upraveny ani 

zákonem o znalcích a tlumočnících, ani procesními předpisy. Výjimku tvoří některá speciální 

ustanovení např. insolvenčního zákona, kde je způsob zadání znaleckého posudku při oceňování 
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závodu v reorganizaci upraven zvlášť232. Jedná se však o speciální postupy, z nichž nelze čerpat 

inspiraci pro jejich zobecnění.  

Způsob výběru osoby znalce, zadání znaleckého úkolu, součinnost při obstarávání podkladů, 

konzultace postupu znalce účast stran při úkonech znalce a následné řešení rozporů mezi různými 

závěry znalců, tak vychází jen z praxe soudů založené judikaturou. 

Ani doprovodný zákon, který má doplnit občanský soudní řád (konkrétně § 127a), zatím k otázce 

správného postupu soudu při dokazování znalecký posudkem či k postupu znalce při vypracování 

znaleckého posudku žádné upřesnění nepřináší, což je i např. při porovnání s pojetím dokazování 

znaleckým posudkem v trestním řádu (§ 107 až 111) škoda. 

Přitom právě s ohledem na judikatorně velmi frekventovaná procesní rozhodnutí vyšších soudů 

a Ústavního soudu (srov. kap. 4.3.1 a 4.3.2 ) vztahující se k dokazování znaleckým posudkem a jeho 

hodnocení soudem je zřejmé, že praxe obecných soudů není často ani správná, ani jednotná a bližší 

stanovení postupu soudu by plynulosti a rychlosti soudního řízení mohlo prospět. 

Změny, o kterých se uvažuje v souvislosti s přípravou nového Civilního řádu soudního (bod 231 

a násl. věcného záměru – srov. kap. 4.4), by znamenaly pozitivní posun v některých momentech 

dokazování znaleckým posudkem, například v obstarávání podkladů a součinnosti poskytované 

znalci soudem a stranami řízení. Takto lze vyzdvihnout zakotvení povinnosti součinnosti stran 

(bod 231) i soudu při provádění důkazů jako podkladů znaleckého posudku (tamtéž) a upřesnění 

úkonů znalce bez přítomnosti soudu (bod 232). V bodu 232 se navrhuje uzákonit možnost 

znaleckého ohledání též bez přítomnosti soudu, případně bez přítomnosti stran řízení. 

Možnost ustanovit více znalců k posouzení stejného odborného problému (bod 234) může 

významně zkrátit civilní řízení (zejména při následném vyloučení znalce v případech, kdy jeho 

úkony se jen obtížně opakují).  

Otázka odstraňování rozporů mezi více znaleckými posudky je v návrhu Civilního řádu soudního 

pojata tradičně a vychází z dosavadní judikatury (bod 234), omezuje se tedy na vysvětlení rozporů 

ve znaleckém posudku a ustanovení znalce (znaleckého ústavu) k posouzení závěrů sporného 

posudku.  

                                                 
232 § 153 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb ze dne 9. května 2006, insolvenční zákon. In: Sbírka zákonů 2006, částka 
112. 
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Věcný záměr Civilního řádu soudního nepočítá s možností zadání znaleckého posudku stranou 

řízení tak, jak je nyní upravena v § 127a. Jeho cílem je tedy návrat k teoreticky „čistému“ pojetí 

dokazování znaleckým posudkem.  

Z uvedeného výčtu uvažovaných změn vyplývá, že zatím žádná z navrhovaných změn procesních 

předpisů nepočítá s využitím nových postupů při hodnocení rozporných závěrů znaleckých 

posudků, ať už zadaných soudem a stranou řízení, nebo jen stranami řízení. Převažující tendencí 

je spíše nový institut znaleckého posudku předloženého stranou z civilního řízení odstranit, nebo 

podmínky jeho zadání natolik omezit, že by se jeho využití stalo marginálním.  

V navrhovaném novém znění § 127a OSŘ a ještě více ve věcném záměru je tak patrná reflexe 

dosavadních negativních projevů využívání institutu stranou ustanoveného znalce v civilním řízení. 

Mezi ty patří zmiňovaná hypertrofie počtu znaleckých posudků v jednom řízení, která vede 

k prodloužení i prodražení sporů, což je přesný opak původního záměru zákonodárce vyplývajícího 

z důvodové zprávy novely OSŘ, která tuto změnu přinesla. 

Otázkou ovšem je, zda se vyčerpaly všechny možnosti využití tohoto pojetí dokazování znaleckým 

posudkem a zda jeho výsledky v praxi jsou skutečně tak negativní. Nad tím bych se rád zamyslel 

v následující kapitole. O dalších možnostech řešení situace de lege ferenda bych rád učinil několik 

poznámek v závěru této práce.  

 

5.2 Možnosti a limity stávajícího důkazního řízení a znalecký posudek 

Z provedeného rozboru a poznámek o procesních důsledcích úpravy znalecké činnosti však nemá 

plynout závěr, že by snad za současné právní úpravy nebylo možné vypracovat kvalitní znalecký 

posudek a přesvědčivě jej před soudem obhájit. 

Proto bych rád v této kapitole popsal dobrou praxi, jak se v současné situaci lze vyvarovat vadným 

postupům při vypracování znaleckého posudku nebo chybám při provádění důkazu a jeho 

hodnocením soudem. 

Na druhou stranu je na místě poukázat na některé limity současného důkazního řízení, neboť 

organizace znalectví i civilní procesní postupy nejsou rozhodně nastaveny ideálně ani natolik 

synergicky, aby dobrý posudek a s ním související provádění dokazování byly běžným standardem. 

Taková situace neprospívá ani dobré pověsti znalců ani respektu k rozhodování soudů. 

Prozíravý přístup znalce 

Na kvalitě znaleckého posudku se především projeví přístup samotného znalce. Je to totiž právě 

znalec, který na sebe v souvislosti s výkonem této činnosti bere odpovědnost za jeho řádné a včasné 
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vypracování i za to, že bude vypracován ve stanoveném oboru a odvětví, s maximální odbornou 

znalostí, znalcem osobně a bez vztahu k věci a subjektům řízení (kap. 4.3.3). Proto také znalec 

odpovídá za nashromáždění odpovídajícího množství a kvality podkladů, z nichž bude své 

zkoumání provádět. 

Právě opatřování podkladů je fáze znaleckého posudku, která je z pohledu znalce obtížná, neboť 

představuje nejen obtíže spojené s jejich vyhledáváním a opatřováním, ale také komunikaci 

s osobami, které je mají v držení, nebo od kterých je možné je získat. K tomu znalec potřebuje 

součinnost těchto subjektů, které o ni často nemají zájem, nebo dokonce záměrně podklady 

selektují ve svém zájmu. 

V nedostatku kvalitní součinnosti dalších subjektů je také největší slabina přípravy posudků 

zadaných stranou řízení dle § 127a OSŘ. Vede totiž k nežádanému důsledku nedostatku kvalitních 

podkladů a z toho plynoucím nepřesným nebo zkresleným závěrům233. 

Znalec může využít práva nahlédnout do soudního spisu zakotveného ve větě druhé § 127a OSŘ. 

Tato možnost však ve většině případů není realizovatelná, neboť většina znaleckých posudků 

zadaných stranou řízení je zadávána dříve, než je soudní řízení zahájeno, nebo na samém počátku, 

kdy ve spise žádné relevantní podklady nejsou. Proto je důležité, aby znalec na potřebu získat 

podklady pokud možno od všech účastníků řízení nerezignoval, ale vyvinul potřebné úsilí ke 

zkontaktování stran řízení.  

V případě, kdy je ustanoven soudem, je takový postup standardní. I v případě, kdy je znalec 

ustanoven stranou sporu, však není v rozporu s řádným postupem znalce, pokud s potřebou 

oslovit další potencionální stranu sporu seznámí zadavatele posudku. Od další potencionální strany 

řízení může totiž získat nejen potřebné podklady, ale i včasnou zpětnou vazbu na posuzované 

odborné otázky a zvolenou metodu zkoumání. Takový postup znalce je prozíravý, neboť je 

transparentní, dopředu eliminuje výhrady další strany řízení ke způsobu vypracování posudku 

a snižuje podezření z jeho podjatosti zapříčiněné jeho volbou jinou stranou řízení. 

V případě, kdy některá strana řízení se znalcem nespolupracuje, měl by znalec využít možnost 

součinnosti se soudem při vynucení této spolupráce. Připouštím však, že požadavek na vynucení 

součinnosti strany řízení soudem v případech posudku vypracovaného dle § 127a OSŘ je 

problematický, neboť vůči osobě znalce v tomto případě nemůže jiná strana řízení vznášet námitky 

a na volbě znalce ani zadaných otázek nemá žádný podíl. Proto je dosavadní praxe taková, že u 

posudku vypracovaného dle § 127a OSŘ zatím žádná procesní sankce za neposkytnutí součinnosti 

                                                 
233 DÖRFL, L. Několik úvah k vypracování znaleckého posudku pro stranu civilního procesu. Op. cit. 
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neexistuje. Ta přichází až nepřímo tím, že neúplné podklady jednoho posudku vedou k zadávání 

dalšího (soudního) posudku a tím rostou náklady a délka řízení.   

Prozíravý přístup znalce při přípravě posudku a jeho vypracování je do značné míry limitován tím, 

že současný civilní proces nepočítá s povinnou součinností strany řízení u posudků zadaných 

stranou řízení. Této další straně řízení zase neumožňuje participovat na volbě znalce, zadání otázek 

a přípravě posudku, dokonce ani mít samotnou informaci o přípravě takového posudku.  

Větší efektivitu znalecké činnosti také limituje to, že současná právní úprava nestanoví pravidla 

vypracování znaleckého posudku, z nichž by vyplývala možnost stran podílet se na jeho přípravě 

dříve, než znalec dojde k celkovému odbornému závěru. Nejsou zakotvena (na rozdíl od trestního 

řádu) ani obecná pravidla, kterých úkonů znalce se mají strany právo podílet, a které je možno 

učinit jen ve spolupráci se soudem. Znalec má zpravidla jen velmi nepřesnou představu o tom, zda 

některý z podkladů pro jeho posudek je možno považovat za samostatný důkaz, který by měl 

opatřit jen soud v rámci dokazování (výslech svědka, místní šetření apod.).  

Obezřetný přístup soudu 

Konečný výsledek činnosti znalce – znalecký posudek, může významně ovlivnit i soud, jako 

zadavatel, ale i jako subjekt řízení, na kterém spočívá vedení dokazování a hodnocení znaleckého 

posudku. Již úkony soudu spojené se zadáním znaleckého posudku do značné míry předznamenají 

to, nakolik bude znalecký posudek pro důkazní řízení přínosem.  

Volba oboru a odvětví (případně dostupné specializace) a osoby znalce je klíčová pro správné 

odborné posouzení dané skutkové problematiky. Proto je pro založení dobré praxe přípravy tohoto 

důkazu důležité, aby soud před zadáním odborných otázek znalci provedl se znalcem neformální 

konzultaci vhodnosti zvoleného oboru, zadání, lhůty k vypracování a podkladů, které bude třeba 

pro vypracování posudku obstarat. Tímto jednoduchým způsobem lze předejít řadě nepřesností a 

vad znaleckého posudku i je možné ověřit možnosti daného oboru sporné otázky objasnit. 

Tuto možnost soud nemá u znalců, kteří byli ustanoveni stranou řízení, což je další faktor, který 

v současné době procesní význam těchto posudků snižuje, neboť tyto závažné otázky může soud 

řešit až při výslechu znalce, když je posudek hotov.  

V otázce zadání otázek znalci i při hledání vhodné osoby znalce je na místě zapojit strany řízení, 

jejichž návrhy k těmto otázkám mohou být jednak přínosné, ale současně vedou všechny strany 

řízení zpravidla k větší ochotě spolupracovat se znalcem, na jehož výběru se podíleli, a jemuž mohli 

zadat některé odborné otázky. 
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Další významný faktor, který řádnému vypracování znaleckého posudku ovlivňuje, je míra 

součinnosti, kterou znalci soud je ochoten poskytnout, nebo vynutit u účastníků řízení a dalších 

osob při obstarávání podkladů. I zde je soud limitován v možnosti přispět k obstarání potřebných 

podkladů u posudků vypracovaných dle § 127a OSŘ. Tyto posudky jsou v době zahájení řízení 

v řadě případů už totiž hotové. Soud by měl aktivně znalce vést při obstarávání podkladů cestou 

dokazování (např. u výpovědi svědků, účastníků) a na potřebu dodržet stanovený procesní postup 

a ochranu práv všech stran řízení znalce upozornit a při organizování provádění těchto důkazů se 

znalcem spolupracovat. Úsilí vynaložené v této fázi přípravy posudku se bohatě v řízení vyplatí při 

hodnocení tohoto důkazu. 

Další důležitý moment nastává při předložení písemného posudku znalcem. Pokud soud provede 

předběžnou kontrolu zaměřenou především na dodržení formálních náležitostí posudku, jeho 

úplnost a srozumitelnost, může vést znalce k odstranění jeho vad dříve, než tyto chyby vyvolají 

námitky stran řízení a způsobí jejich nedůvěru k přístupu znalce. 

K této předběžné kontrole, jako i k dalším krokům při provádění důkazu znaleckým posudkem 

může soud přistoupit i v případech, kdy je stranou předložen posudek vypracovaný znalcem dle 

§  127a OSŘ. Po předložení tohoto posudku v jeho písemné podobě soudu se nadále vztahují na 

provádění důkazu tímto posudkem a na jeho hodnocení stejná pravidla, jako na posudek zadaný 

soudem, pokud splňuje náležitosti znaleckého posudku (tedy formální i obsahové) a doložku 

o vědomosti znalce o trestněprávních následcích nepravdivého znaleckého posudku. 

Proto je dokonce správné, pokud uvedeným posudkům zadaným dle § 127a OSŘ soud věnuje při 

jejich předběžné kontrole větší pozornost, neboť je třeba ověřit nejen jeho náležitosti a speciální 

doložku, ale též otázku možné podjatosti znalce a v neposlední řadě správnou volbu oboru 

a formulaci zadání znaleckého úkolu, nakolik koresponduje se skutkovým problémem, který soud 

na základě své evidence tvrzení hodlá prokazovat. Znalecký posudek předložený stranou je totiž 

soud oprávněn jako důkaz odmítnout i v případě, kdy je sice bezvadně vypracován, ale jeho závěry 

nevedou k objasnění skutkových otázek, které jsou předmětem dokazování – z důvodu nedostatku 

jeho relevance. 

Obecně lze dále říci, že procesně správný je takový postup, který stranám řízení dává před 

zahájením výslechu znalce dostatečný prostor k nastudování posudku a uplatnění všech námitek 

a dotazů k předloženému posudku a způsobu jeho vypracování. Racionalizuje se tak důkazní řízení, 

neboť soud nemusí z důvodu doplňování posudku odročovat jednání, pokud tyto námitky strany 

mohou efektivně uplatnit až při výslechu znalce. Na druhou stranu nelze zcela zabránit přinášení 

nových podkladů nebo námitek při jednání, pokud je strana dříve neuplatní. 
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Při dokazování znaleckým posudkem má velký význam způsob, kterým soud vede znalce 

k objasnění sporných pasáží jeho nálezu, vysvětlení použitých postupů a metod, významu 

jednotlivých podkladů a možností vědy k objasnění vymezené problematiky. Tento postup má o 

to větší význam, oč je odůvodnění posudku nepřesvědčivé nebo nejasné. 

Teprve na základě takto pojatého výslechu znalce lze vytýčit další cestu k odstranění případných 

pochybností nad správností nebo argumentační přesvědčivostí závěrů posudku. Tedy zda povede 

k zodpovězení vzniklých nejasností doplnění posudku, nebo bude třeba s ohledem na 

neschopnost znalce se s problematikou vypořádat zadat posudek jinému znalci. 

Takto důsledný postup soudu při odstraňování vzniklých pochybností o postupu znalce či jeho 

závěrech při samotném dokazování umožňuje v řadě případů také relativně snadné řešení kolize 

dvou a více znaleckých posudků při hodnocení těchto důkazů, a to včetně těch, které předložily 

strany řízení. Pojmenováním vad jednotlivých posudků (nedostatečné množství podkladů, 

opomenutí zhodnocení některých zjištěných skutečností, použití nevhodných metod, nesprávný 

postup znalce při vypracování posudku apod.) lze „oddělit zrno od plev“ a rozpoznat, který 

posudek může z pohledu jeho hodnocení jako důkazu vést ke správným závěrům, a který nikoli, 

a které z předložených posudků má smysl doplňovat či opravovat, a které nikoli. Uvedeným 

hodnocením také lze posoudit kvalitu zpracování posudků s ohledem např. na šíři využitých 

podkladů a přiléhavosti a úplnosti metod zkoumání a z toho plynoucí argumentační přesvědčivost 

jednotlivých podaných posudků. Ze zdánlivé kolize závěrů více posudků tak při uplatnění 

důsledného hodnocení znaleckého posudku jako důkazu může nastat situace, kdy důkazně 

využitelný je jen jeden posudek, který splňuje zákonné náležitosti a požadavky na jeho 

transparentnost, úplnost a přezkoumatelnost. 

Krom tohoto způsobu řešení kolizí odborných závěrů různých znaleckých posudků nebo 

jejich rozporu s jinými provedenými důkazy může soud využívat, samozřejmě, i zadání jiného 

(zpravidla po zhodnocení posudků předložených stranami „svého“) znaleckého posudku, anebo 

revize. K té by však soud měl přistupovat až po vyčerpání uvedených pokusů o odstranění jejich 

vad a jiných nedostatků a zhodnocení jejich argumentační přesvědčivosti s ohledem na zásadu 

hospodárnosti soudního řízení. 

Zejména při řešení kolizí závěrů více podaných posudků ve stejné civilní věci lze využít i některé 

neobvyklé způsoby dokazování, pokud mohou vést např. k odstranění jejich rozporů. Jako zdroj 

inspirace může sloužit britský civilní soudní řád nebo pravidla některých mezinárodních arbitráží, 

které počítají s možností stran volit si „své“ znalce a důkazní řízení pamatuje na způsoby, jak 
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s rozpornými znaleckými posudky v řízení pracovat. O tom bych rád podal stručný exkurs 

v následujícím oddíle.  

Na tomto místě je dobré zmínit povinnost soudu signalizovat orgánu dohledu (tedy předsedovi 

příslušného krajského soudu, popř. ministru spravedlnosti) porušení povinnosti znalce zjištěné 

v souvislosti s jeho výkonem znalecké činnosti.  

Pro účely kultivace znalecké činnosti má velký význam, pokud orgány dohledu mají včasnou 

informaci o porušení povinnosti znalce v soudním řízení, např. v případě podání vadného 

znaleckého posudku. Vedení znalců k jejich administrativní odpovědnosti je totiž účinný 

prostředek nejen k nápravě excesivního chování konkrétních znalců, ale i jako generální prevence 

ve vztahu ke znalecké obci. Navíc na zjištěná pochybení lze v případě uložení sankce za přestupek 

znalci provádět i následnou kontrolní činnost, na základě které lze zjistit, zda pochybení znalce je 

ojedinělé, nebo je důsledkem jeho špatné odborné úrovně a vyvodit z takového poznatku příslušné 

důsledky, které mohou vést až k vyškrtnutí znalce ze seznamu. 

I v tomto bodě potom může fungovat systémová vazba mezi procesem a regulací znalecké činnosti, 

jejímž výsledkem může být vyšší kvalita prováděné znalecké činnosti. 

 

5.3 Některé inspirace ze zahraničí v dokazování znaleckým posudkem 

5.3.1 Úvodní poznámka ke zvoleným příkladům 

Naše současná právní úprava dokazování znaleckým posudkem umožňuje (na rozdíl od zemí, které 

organizují znaleckou činnost v zásadě obdobně jako v České republice – srov. příklady Rakouska 

a Slovenska uvedené v kap. 3.1 a 3.2) provádění důkazu znaleckým posudkem předloženým 

stranami řízení za podmínek stanovených v § 127a OSŘ. Proto bude třeba hledat inspiraci pro 

možné rozvíjení soudní praxe i náměty de lege ferenda v zemích, jejichž procesní úprava s takovým 

způsobem provádění důkazu znaleckým posudkem počítá. Podobně mohou posloužit některá 

pravidla rozhodčího řízení či rozhodčích soudů, u kterých rovněž znalecké posudky obstarávají 

zpravidla strany tohoto řízení. 

Cílem této kapitoly však není a s ohledem na zaměření a rozsah této práce ani nemůže být, 

provedení detailního rozboru byť jedné zahraniční úpravy či některých rozhodčích řízení. Jejím 

účelem je zmínit jen některé inspirativní momenty využitelné pro prostředí naší soudní praxe či 

výhledů naší právní úpravy. Proto podávám příkladmo jen stručný exkurs do dokazování 

znaleckým posudkem ve Velké Británii, konkrétně anglického Civilního soudního řádu 

a z mezinárodních rozhodčích řízení do pravidel UNCITRAL a Pravidel IBA.  
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Anglická procesní úprava totiž doznala v celkem nedávné době zásadních změn směrem ke 

zvýšení efektivity soudního procesu (case management), které se do určité míry projevily i ve 

způsobu dokazování znaleckým posudkem. Pravidla rozhodčích řízení mohou být užitečná zase 

z toho důvodu, že se zaměřují na dokazování z jiného úhlu, než je tomu u státních procesních 

úprav, neboť jejich cílem je vést strany k možnému konsensuálnímu i maximálně efektivnímu 

řešení sporů a projevuje se na nich asi nejvíce vliv všeobecné sjednocovací tendence procesních 

pravidel. Z pravidel rozhodčích řízení jsem vybíral na jedné straně asi nejšíře využitelná pravidla 

UNCITRAL a dále pravidla IBA, která pojímají dokazování podrobně i ve vztahu k využití 

znaleckého posudku. 

Než k popisu dokazování znaleckým posudkem v anglickém procesním právu přistoupím, rád bych 

poukázal na několik rozdílností v pojetí znalecké činnosti. Obecně platí, že v zemích 

kontinentálních právních systémů je v nějaké míře zpravidla zakotven dohled státu nad výkonem 

znalecké činnosti, který se opírá zpravidla o povinnou evidenci osob vykonávajících znaleckou 

činnost. To je přístup rozdílný od přístupu zemí právního systému common law a většiny 

rozhodčích řízení, jenž ponechává v zásadě volbu osoby znalce na stranách řízení, pokud znalec je 

schopen svou odbornost patřičným způsobem doložit. To však není zdaleka jediná odlišnost. 

Dalším významným rozdílem, který je na místě zmínit, je samotné pojetí role znalce v soudním 

řízení. Znalec dle pojetí procesních pravidel v zemích common law (typicky v anglickém soudním 

řízení) je především osobou, kterou strany nejen k provedení znaleckého posudku samy povolávají, 

nýbrž i osobou, jejíž rolí je tradičně především podpora naplňování procesních povinností stran 

řízení, které přináší důslednější uplatňování projednací zásady v soukromoprávních sporech234, 

jakkoli jejich odpovědnost vůči soudu za objektivitu odborných zjištění je nadřazena partikulárním 

zájmům strany v řízení.  

S tím souvisí i procesně bližší vnímání znalce k pozici svědka, než je tomu v kontinentálním 

(a zvláště našem) právním systému. Ostatně země common law systému znají i institut odborného 

svědka, jenž není vždy v zemích kontinentálního právního systému využíván, a který stojí na 

pomezí těchto důkazních prostředků. 

Z tohoto pojetí role znalce vyplývá řada odlišných přístupů při zadávání znaleckého posudku, jeho 

provádění a zejména, což je pro tuto práci obzvláště zajímavé, i procesních postupů při řešení 

rozporů v závěrech posudků znalců stran v řízení a jejich hodnocení. 

                                                 
234 JANKŮ, M. Znalecký posudek v rozhodčím řízení. STUDIA IURIDICA Cassoviensia ISSN 1339-3995, ročník 5/2017, 
číslo 1  
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Rozhodčí řízení je možno definovat jako: „ soukromý systém rozhodování, který ve většině případů obnáší 

konečné a závazné rozhodnutí, jež je vymahatelné u obecných soudů“235. 

U pravidel rozhodčího řízení je třeba akcentovat, že jsou pojata jako dobrovolná volba pravidel 

pro potencionální strany sporu (často mezinárodního charakteru), která se stávají závazná až jejich 

oboustrannou akceptací, nemusí být tedy pojata v takové obecnosti, jako je tomu u národních 

civilních předpisů236.  

Volba stran k řešení jejich sporů alternativním způsobem mimo národní soudy, které jim rozhodčí 

řízení nabízí, je odůvodněna především „neutrálnost sídla rozhodčího řízení a pravděpodobnost vykonatelnosti 

skrze Newyorskou úmluvu. Jako další výhody jsou považovány, mimo jiné, flexibilita, neveřejnost, kratší doba 

řízení, jednoinstančnost a kontinuálnost.“237 Obecně se rozhodčí řízení považuje za efektivnější 

s ohledem na jeho konečnost a právě možnost volby takových procesních pravidel, která 

k objasnění předmětu sporu a jeho řešení nejlépe odpovídá238. 

Neponechají-li strany řízení způsob vedení řízení na rozhodci, mohou si procesní pravidla zvolit 

samy (především u rozhodců ad hoc, institucionalizované rozhodčí soudy, arbitráže mívají obvykle 

upravena vlastní procesní pravidla239). Proto je zajímavé porovnání se způsobem dokazování 

znaleckým posudkem, které některé obecně uznávané soubory rozhodčích pravidel nabízejí. 

Přitom je ovšem nutno vzít v úvahu, že tato pravidla jsou koncipována do určité míry univerzálně 

a není vyloučeno, aby strany rozhodčího řízení tato pravidla modifikovala dle potřeb řešení 

aktuálního sporu (nejedná-li se ovšem o pravidla stálých rozhodčích soudů). Základní zásady těchto 

rozhodčích pravidel přitom také mají vést k dodržování požadavku na spravedlivý proces a nápravu 

případných excesů rozhodčích řízení je možné dosáhnout buď dle národní úpravy rozhodčího 

řízení240, nebo v případě mezinárodních rozhodčích sporů v souladu s New Yorskou Úmluvou 

o uznání a výkonu rozhodčích nálezů241 prostřednictvím národních soudů. 

                                                 
235MOSES, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2. vydání. New York: Cambridge 
University Press, 2012. 372 s. ISBN 978-1-107-40133-4. S. 1 
236 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2012. s. 659-660. ISBN  978-80-7179-342-7 
237 HALADA, M., Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi, diplomová práce 21.11.2016, Vedoucí diplomové 
práce: Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. PFUK, s. 14 
238 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované vyd. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 83.  ISBN 9788074780059. 
239 I v případě závazných pravidel u stálých rozhodčích soudů zpravidla není vyloučeno, aby strany uzavřely dohodu 
o tom, jakými procesními pravidly se rozhodčí řízení před zvoleným rozhodčím soudem budou řídit – srov. např. 
§ 6 řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
240 Zákon ze dne 30. 11. 2006 č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení. In: Sbírka zákonů, částka 67 
241 Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června uzavřená roku 1958 v New Yorku. Pro 
Československo nabyla účinnosti dne 10. října 1959, byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 74/1959 
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5.3.2 Anglický civilní soudní řád 

Velmi stručně řečeno, anglický civilní proces prošel významnou změnou v důsledku jeho reformy 

z 90. let 20. století, kdy na základě zákona (Civil Procedure Act) z roku 1997 byla přijata pravidla 

The Civil Procedure Rules (Civilní soudní řád) pro projednávání soukromoprávních sporů u nižších 

soudů (County Courts), v nichž  byly sjednoceny  a zakotveny rovněž postupy při dokazování 

znaleckým posudkem.   

The Civil Procedure Rules242 upravují pravidla spojená s dokazováním znaleckým posudkem 

relativně obsáhle v čl. 35.1- 35.15.  

Hlavním východiskem je zásada, že znalce (expert) ustanovuje k posouzení odborných otázek 

strana řízení, případně na pokyn soudu k objasnění vymezeného problému společně strany obě 

(single joint expert).  

Soud sám znalce ustanovit nemůže. Je-li třeba soudu znalostí k posouzení odborných otázek, může 

si povolat odborného poradce (assessor), jehož úkolem však není primárně podávat důkazní 

prostředek stranám, ale napomoci soudu orientovat se v odborné problematice. Tento poradce 

vypracuje před zahájením dokazování své odborné stanovisko, které soud stranám doručí. Strany 

jej však následně mohou v důkazním řízení využít243. 

Strany mohou znalce ustanovit jen se souhlasem soudu a je to soud, který může z důvodu efektivity 

soudního řízení (case management) dokazování znaleckým posudkem vyloučit či omezit, nebo 

omezit míru ceny znaleckého posudku, která může být druhé straně řízení uložena k náhradě. 

Je zakotvena (právě od účinnosti tohoto nového civilního řádu) povinnost znalce napomáhat 

oborným posouzením činnosti soudu, jako povinnost přednostní před jeho závazky vůči straně, 

která mu znalecký úkol zadává. Tím došlo k posílení nestrannosti povolaného znalce i ve vztahu 

k instrukcím od strany řízení, která jej ustanovila. 

Před ustanovením znalce strana řízení soudu je povinna předložit popis oboru, ve kterém má být 

posudek podán a označit osobu znalce a doložit jeho odborné předpoklady (praxi, reference 

v oboru). V případech, kdy je znalec na pokyn soudu ustanoven oběma stranami, vychází se při 

výběru osoby znalce zpravidla ze seznamu, který jedna ze stran řízení soudu a protistraně předloží. 

                                                 
242 1998 No. 3132 (L. 17) 
243 Tento institut poradce byl v Civilním řádu procesním zakotven na základě dosavadních ustanovení - Section 70 of 
the Supreme Court Act 1981 a section 63 of the County Courts Act 1984. 
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Znalecký posudek je zpravidla podáván v písemné podobě a krom jeho úvodního zadání je 

zachována možnost druhé strany (nebo obou stran u společného znalce) položit znalci písemné 

dotazy k objasnění jeho posudku. Zadání a dotazy stran znalec dává na vědomí ostatním stranám 

sporu. Odpovědi znalce na tyto otázky se považují za součást jeho posudku.  

Soud má rovněž možnost uložit straně řízení předložit znalci potřebné podklady, které znalec 

rovněž dává na vědomí též druhé straně řízení. Tyto podklady by měly obecně vycházet z okruhu 

stranami předložených důkazů v řízení. 

Při provádění důkazu znaleckým posudkem má soud procesní nástroje k objasňování sporných 

odborných otázek zpracovaných více znalci, které spočívají v možnosti znalcům uložit, aby 

společně vymezili významné odborné otázky pro řízení a pokusili se sami odstranit sporné závěry. 

Přitom znalci mají sami vymezit otázky, na nichž se shodnou a otázky, v nichž shodu nenalezli 

s tím, že popíší důvody pro své odlišné názory (discussion of experts). Strany potom mohou 

výslovně učinit tuto dohodu znalců o shodných závěrech za nespornou. 

Znalec může v průběhu své činnosti požádat soud o konkrétní pokyny k dalšímu postupu, a to 

i bez vyrozumění stran řízení.  

 

5.3.3 Pravidla UNCITRAL a IBA 

Pravidla UNCITRAL  

Tato pravidla jsou známa především jako pravidla rozhodčího řízení přijatá Valným shromážděním 

OSN dne 15. 12. 1976 v New Yorku pro řešení sporů o mezinárodní ochraně investic244.   

Současně se však jedná o všeobecně uznávaná pravidla rozhodčího řízení i pro řešení případů ad 

hoc rozhodci přijímaná i některými stálými rozhodčími soudy. Znění těchto pravidel jsou dostupná 

ve dvou verzích, jednak ve verzi původní přijaté na základě zmíněné rezoluce Valného shromáždění 

OSN č. 31/98 a dále jejich revize přijatá dne 6. 12. 2010 rezolucí 65/22 Valného shromáždění 

Organizace spojených národů245. 

                                                 
244 UNCITRAL je název Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo založené Rezolucí VS OSN č. 2205(XX) z 
17.12.1966, jejíž činnost se zaměřuje na odstraňování překážek mezinárodního obchodu zejména sjednáváním 
vzorových předpisů, mezinárodních úmluv, legislativních doporučení apod. [online], přístupné na stránkách 
MPO. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-aobchod/uncitral/komise-
osn-pro-mezinarodni-obchodni-pravo-uncitral--221755/  
245 Martin Halada, Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi, diplomová práce. Op. cit., s. 17 
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Z obecných ustanovení o řízení v čl. 17 odst. 2, 3 Pravidel246 plyne zásada hospodárného, 

efektivního a spravedlivého řízení, na základě které rozhodčí soud může provádět dokazování na 

základě písemných podkladů předloženými stranami (včetně písemných svědectví a znaleckých 

posudků), písemné podklady předložené jednou ze stran se zasílají druhé (nebo další) straně řízení.  

V případě předložení písemného znaleckého posudku nebo písemného prohlášení znaleckého 

svědka postačuje dle čl. 27 odst. 2, 3 Pravidel opatření tohoto dokumentu podpisem svědka či 

znalce; rozhodčí soud může vyzvat strany k předložení dalších podkladů a upřesnit jejich rozsah či 

stanovit časový limit pro jejich doručení. 

Rozhodčí soud dle čl. 29 odst. 1 Pravidel může po konzultaci se stranami ustanovit též svého 

znalce. Zadání posudku určuje v takovém případě rozhodčí soud, předpokládá se, že zadání 

odborné otázky je předmětem předchozí konzultace se stranami. Znalec předloží rozhodčímu 

soudu a stranám prohlášení, ve kterém doloží svou odbornost k posuzování odborné otázky a o své 

nestrannosti a nezávislosti, ke kterému se strany mají právo vyjádřit a ve stanovené lhůtě sdělit své 

námitky. Nesdělí-li v této lhůtě námitky, mohou otázky odbornosti, nestrannosti či nezávislosti 

znalce napadat jen z důvodů, které vyšly najevo až po jeho ustanovení. 

Strany mají dle čl. 29 odst. 3 Pravidel povinnost předat znalci všechny požadované podklady či 

vzorky zboží a nesouhlasí-li s předložením některých podkladů, mohou se obrátit na rozhodčí 

soud, který jejich potřebu pro vypracování posudku posoudí. 

Po předložení písemného posudku znalcem je tento posudek zaslán dle čl. 29 odst. 4 Pravidel 

rozhodčím soudem stranám k písemnému vyjádření a strany mohou požadovat, aby podklady 

posudku, z nichž znalec vycházel, byly přezkoumány.  

V souvislosti s nařízeným ústním projednáním před rozhodčím soudem mohou také požadovat 

výslech znalce k jeho odborným závěrům (čl. 29 odst. 5 Pravidel), nebo navrhnout výslech svého 

odborného svědka k posuzovanému odbornému problému. 

Jak je vidět z tohoto stručného popisu důkazních prostředků a dokazování dle Pravidel, jedná se 

o značně obecná pravidla, která dávají značný prostor pro využití dalších procesních postupů 

stanovených rozhodcem (rozhodčím soudem) či dohodou stran. Také proto pro dokazování 

mohou strany rozhodčího řízení krom obecné aplikace pravidel UNCITRAL pro rozhodčí řízení, 

                                                 
246 Dle aktuálního znění Pravidel dle jejich textu zveřejněného Komisí UNCITRAL na jejích webových stránkách: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-e.pdf 
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tato pravidla doplnit pro dokazování pravidly vlastními, nebo detailnějšími pravidly IBA247, 

o kterých se podává stručná informace v následujícím oddíle.  

Přesto i ve své obecnosti podávají přesnější obraz o způsobu dokazování znaleckým posudkem, 

než jak to činí naše nynější právní úprava v občanském soudním řádu. Rovněž důsledněji rozlišují 

posudky podané stranami (posudky písemné) a posudky zadané rozhodčím soudem, u kterých 

stanoví alespoň rámcový postup při zadávání posudku, jeho vypracování a provádění důkazu, jakož 

i konkrétnější podobu součinnosti stran a jejich možností v konkrétních fázích přípravy či 

provádění tohoto důkazu se na postupu znalce při objasňování odborné problematiky podílet. 

Důležité je i pravidlo, kdy zadání znaleckých posudků se vždy konzultuje se stranami rozhodčího 

řízení. 

Pravidla IBA 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (Pravidla IBA pro 

dokazování v Mezinárodní obchodní arbitráži), jejichž současné znění vychází ze změn přijatých 

29. 5. 2010, přijalo Mezinárodní sdružení advokátů (IBA) již v roce 1999248.  

Účelem těchto pravidel je sjednotit dokazování v mezinárodních rozhodčích řízeních (arbitrážích), 

a to pro země kontinentálního práva i země common law249.  Proto Pravidla IBA již ve své 

preambuli uvádějí možnost jejich využití po dohodě stran a rozhodce či rozhodčího soudu jak 

v celém jejich rozsahu, tak i jen v některých částech, případně jejich využití jen jako osnovy pro 

přijetí vlastních pravidel rozhodčího řízení. 

Mezi hlavní zásady Pravidel IBA patří postup stran v dobré víře ke spravedlivému projednání 

případu a za tím účelem obeznámení stran o předkládaných důkazech a možnost účastnit se jejich 

provádění. 

                                                 
247 HALADA, M., Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi, diplomová práce, op. cit, s. 39. 
BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a HÓTOVÁ, R. Znalci v mezinárodním prostředí: v soudním řízení v civilním a trestním, 
v rozhodčím řízení a v investičních sporech. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo a hospodářství. s. 166, ISBN 978-
80-7400-395-0.  
248 Mezinárodní advokátní komora (IBA) byla založena v roce 1947 a je největší globální organizací sdružující 
individuální advokáty a zástupce dalších právnických profesí (podnikové právníky, soudce, akademiky a další) 
a advokátní komory. Aktuálně sdružuje cca 80 000 individuálních členů a přes 190 advokátních komor ve více než 160 
zemích světa. Mezi základní cíle IBA patří prosazovat a umožňovat výměnu informací mezi profesními organizacemi 
právníků na celém světě, podporovat nezávislost justice a právo advokátů na to, aby mohli svoji profesi vykonávat bez 
ovlivňování ze strany státu, prosazovat dodržování lidských práv a chránit příslušníky právnických profesí proti 
zásahům do jejich lidských práv. [online],  dostupné z: Webové stránky České advokátní komory: 
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=250 
249Rohlíková, Lenka. Diplomová práce: Dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení, PFMU Brno, 2015,  s.16. a zde 
uvedený odkaz: Commentary on the New IBA Rules of Evidence in International Commercial Arbitration. Business 
Law International [online]. 2000, č. 1 [cit. 24. 3. 2015], 
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V seznamu definic pojmů nalezneme důkazní prostředek - znalecký posudek (Expert Report), jako 

písemnou zprávu odborníka na vymezené skutkové téma, a to jak odborníka ustanoveného 

rozhodcem (Tribunal - Appointed Expert), tak i stranou řízení (Party - Appointed Expert). 

Podle čl. 2 Pravidel IBA může rozhodce provést předběžnou konzultaci se stranami, v rámci které 

m.j. projedná v zájmu efektivity řízení otázky dalšího postupu,  a to včetně důkazních prostředků, 

které budou využity. Takto lze projednat otázku zadání a přípravy znaleckého posudku. 

Záměr ustanovit znalce je strana dle čl. 5. Pravidel IBA sdělit ve stanovené lhůtě rozhodci 

a současně mu oznámit jméno znalce a zadání posudku. Podle komentáře k Pravidlům IBA však 

záměr ustanovit znalce je třeba oznámit i druhé straně sporu250. Náležitosti znaleckého posudku 

jsou rovněž v čl. 5 stanoveny a patří mezi ně popis osoby znalce a jeho prohlášení o nepodjatosti 

a nestrannosti a jeho vztazích ke stranám řízení a jejich zástupcům. Znalecký posudek obsahuje 

seznam jeho podkladů a dále popis metody, kterou znalec postupuje při jejich zkoumání a jeho 

postupu při odborném posouzení zadaného úkolu. Znalecký posudek je na závěr opatřen jeho 

prohlášením o pravdivosti dosažených zjištění a podpis osob, které posudek vypracovaly; je-li osob 

více, též identifikaci částí, které vypracovaly.  

Pravidla IBA umožňují vypracování posudku znalcem jako fyzickou osobou i právnickou osobou 

a obsahují též pokyny pro případ, že jazyk, ve kterém byl posudek vypracován, je odlišný od jazyka, 

ve kterém se provádí řízení. 

Znalecký posudek zadaný stranou je možné doplňovat dle čl. 5. i na základě nově předložených 

podkladů revidovat. Podklady, které dosud před rozhodcem nebyly předloženy, znalec má 

povinnost současně předložit také rozhodci, který je může rovněž doručit stranám. Tento postup 

zaručuje kontrolu nezávislosti znalce a informovanost stran řízení251. 

Rozhodce může znalcům ustanoveným stranami nařídit, aby společně projednali své závěry 

a pokusili se dosáhnout o odborných otázkách shody (čl. 5. 4 Pravidel IBA) ještě dříve, než jsou 

posudky vypracovány. 

Pravidla upravují možnost předvolání znalců ustanovených stranou k ústnímu jednání a pokud 

vypracovali posudky na stejné téma, také jejich společnou rozpravu, při které je rozhodce vede 

k nalezení shody (a zaprotokolování společných závěrů) a k vymezení sporných témat a důvodů, 

pro které se znalci ve svých závěrech rozcházejí. 

                                                 
250 Commentary on the Revised Text of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, 
s. 19. [online],  přístupné na webových stránkách IBA: IBA guides, rules and other free materials, Rules on the Taking 
of Evidence in International Arbitration (2010)  
251 Commentary on the Revised Text of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, 
Op. cit. s. 67-68. 

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#collapse3
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#collapse3
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V případech, kdy se znalec ustanovený stranou bez vážného důvodu nedostaví k ústnímu jednání, 

k jeho posudku se zpravidla nepřihlíží. 

Pravidla IBA umožňují v čl. 6 rozhodci ustanovit svého znalce. V takovém případě rozhodce 

projedná jméno znalce a úkol, který vypracuje, se stranami. I v tomto případě znalec je povinen po 

svém ustanovení uvést údaje o svém vztahu ke stranám, o své odbornosti a dodat prohlášení o své 

nestrannosti a nepodjatosti a to ještě dříve, než dojde k jeho ustanovení. Strany mohou totiž 

vznášet námitky k osobě znalce i k jeho kvalifikaci. 

Podrobně je v tomto článku upravena povinnost součinnost stran se znalcem ustanoveným 

rozhodcem. Znalec je oprávněn vyžádat od stran dle čl. 6 odst. 3 „jakoukoli informaci, přístup 

k potřebným dokumentům, majetku, technice, systémům, postupům či místu k provedení prohlídky“, a to ve 

stanovené lhůtě.  Požadavek znalce vůči stranám má dle tohoto ustanovení Pravidel stejnou 

závaznost, jako by jej učinil sám rozhodce. 

Strany mají zase právo se účastnit všech šetření a prohlídek znalce a obdržet všechny informace, 

které znalec pro posudek využívá.  

Právo namítat nesouhlas s předložením znalcem požadovaných podkladů mají strany ve stejném 

rozsahu, jako při předkládání dokumentů vyžádaných rozhodcem252. 

Pravidla IBA rovněž upravují náležitosti znaleckého posudku znalce ustanoveného rozhodcem. Ty 

jsou obdobné, jako u znaleckého posudku znalce ustanoveného stranou řízení. 

Po vypracování znaleckého posudku rozhodce zašle posudek stranám a ty mají široké oprávnění 

k pověření všech znalcem zkoumaných podkladů, jeho postupů a metod, a to včetně možnosti 

oponovat předložením posudků jimi ustanovených znalců či prohlášení odborných svědků. Strany 

mohou požadovat také výslech znalce při jednání a pokládat mu otázky, nebo umožnit pokládání 

otázek jimi ustanoveným znalcem k obsahu jeho posudku253. 

V čl. 6 odst. Pravidel IBA je rovněž zakotvena zásada hodnocení znaleckého posudku rozhodcem 

ustanoveného znalce v souvislostech s dalšími provedenými důkazy254. Náklady tohoto znaleckého 

posudku se považují za náklady rozhodčího řízení. 

                                                 
252 Postup při předkládání dokumentů a dalších listinných nebo elektronických podkladů je podrobně upraven v čl. 3. 
Pravidel IBA, a to včetně možných námitek stran a jejich vyřizování rozhodcem 
253 Dle komentáře lze znalci klást dotazy i k následně doručeným oponentním posudkům a podkladům s ohledem na 
možnost využití znalcovy informovanosti o zkoumané otázce – Commentary on the Revised Text of the 2010 IBA 
Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, op. cit.,  s. 21 
254 Dle komentáře je takto zdůrazněna role rozhodce při hodnocení posudku: Commentary on the Revised Text of the 
2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, op. cit., s. 22 
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Pravidla IBA mají cíl nastavit transparentní procesní postup pro strany ze zemí různých právních 

systémů. Proto usilují o přiblížení procesních pravidel systému kontinentálního i common law 

práva. Tento prvek sjednocování tenduje ke zrovnoprávnění důkazního prostředku – znaleckého 

posudku, jak zadaného stranou řízení, tak i rozhodce či stálého rozhodčího soudu. Někteří autoři 

v tom spatřují významný prvek sjednocování255právních úprav dokazování obou právních systémů. 

 

 

  

                                                 
255 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a HÓTOVÁ, R. Znalci v mezinárodním prostředí: v soudním řízení v civilním a trestním, v 
rozhodčím řízení a v investičních sporech. Op. cit., s. 191 
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6 Závěrečné shrnutí 

6.1  Změna je nutná 

V oblasti znalectví  

Navrhovaný zákon o znalcích ve své důvodové zprávě (srov. kap. 2.6) shrnuje hlavní důvody nové 

úpravy znalectví množstvím nedokonalostí, nesystémových řešení, zastaralostí a jiných nedostatků, 

zejména pokud se jedná o problematiku vzniku znaleckého oprávnění (zápisu do seznamu znalců), 

odměňování, nedostatečných sankčních mechanismů či absence kontroly kvality a věcného 

přezkoumávání znaleckých posudků.  

Lze souhlasit s tím, že zákon o znalcích a tlumočnících z roku 1967 je do značné míry poplatný 

době svého vzniku a jeho způsob regulace vychází z jiného společensko-ekonomického prostředí. 

Rozhodně postrádá přístup moderního pojetí veřejné správy a ustanovení o řízení ve věcech znalců. 

Ponechává příliš širokou diskreční pravomoc orgánům dohledu, zatímco kritéria výběru uchazečů 

o znaleckou činnost stanoví jen velmi obecně. Zcela opomíjí možnosti profesní samosprávy 

znalecké činnosti, zapojení dalších subjektů do vzdělávání a kontroly odbornosti znalců 

a neumožňuje elektronické podávání znaleckých posudků. Mezi slabiny současné úpravy znalecké 

činnosti patří i malá instruktivnost v popisu samotného výsledku činnosti znalce, znaleckého 

posudku a způsobu jeho vypracování. 

Na druhou stranu je třeba dodat, že tato právní úprava zachovala základní principy znalectví tak, 

jak vycházelo z tradice rakouské úpravy a rozvinula ji do systému povinné evidence znalců 

v seznamu znalců. Tím se udržela samotná funkčnost systému. Pozitivně se tak historicky projevila 

i správa znalecké činnosti prostřednictvím předsedů krajských soudů, kteří měli s ohledem na 

potřebu zajistit řádný výkon znalectví pro výkon soudní agendy, motivaci pro výběr kvalitních 

kandidátů pro znaleckou činnost.  

Přesto došlo k fragmentizaci způsobu a podmínek pro výběr znalců, neboť Ministerstvo 

spravedlnosti na celé dekády zcela rezignovalo na metodickou a sjednocující činnost v této oblasti 

i vlastní dohledovou činnost na úseku znaleckých ústavů, mezi které bylo do seznamů zapsána řada 

komerčních subjektů s problematickou kvalitou znalecké práce. Krajské soudy tak vycházely při 

aplikaci správního řádu a přestupkového zákona spíše z judikatury Nejvyššího správního soudu, ze 

které rozvíjely rozhodovací praxi.  

Ke zlepšení situace došlo až v posledních letech, kdy byly vydány ministerstvem nové instrukce, 

zejména Instrukce č. 8/2017, které nahrazují chybějící procesní postupy při správním rozhodování 

i výkon dohledové a kontrolní činnosti. Procesní úprava, která nemá základ v zákoně, je však 

dlouhodobě neudržitelná. 
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Jako trvající problém, který vede k úpadku znalecké činnosti, je nedostatečné ohodnocení znalecké 

práce, nízká úroveň znalecké odměny, která činí 150-350 Kč na hodinu pro úkony zadané orgány 

veřejné moci. Tato sazba není pro špičkové odborníky nijak přitažlivá, což zvláště v některých 

oborech, jako je zdravotnictví, odvětví psychiatrie, vede k úplné devastaci znalecké základny, což 

má negativní vliv na délku civilního soudního řízení. 

Chybí rovněž závazné standardy pro vypracování znaleckého posudku v jednotlivých oborech, 

které by usnadnily kontrolu a hodnocení znaleckých posudků. 

Výkon dohledu a kontroly znalecké činnosti naráží na procesní a kapacitní limity orgánů, jimž byl 

dohled a kontrola svěřena, předsedů krajských soudů a jejich dobrovolných poradních sborů pro 

znalecké otázky. Složitost a rozsah úkonů ve správním a přestupkovém řízení přesahuje možnosti 

i úkoly správy soudu a výkon kontrolní činnosti je v současné době natolik formální záležitostí, že 

náleží spíše do okruhu svěřeného specializovaným orgánům veřejné správy. 

 

V oblasti procesní úpravy 

Dokazování znaleckým posudkem v civilním řízení bylo možné do roku 2010 považovat za 

konzervativní, vycházející z využití tohoto důkazního prostředku jen na základě rozhodnutí soudu. 

Tato úprava nevylučovala využití znaleckých posudků zadaných stranou řízení, nepřiznávala jim 

však charakter důkazního prostředku – znaleckého posudku, nýbrž jej považovala za listinu, což 

s ohledem na její vznik nezávislý na zadání soudem a bez možnosti informovanosti další strany 

řízení při vypracování takového znaleckého posudku, byl přístup jistě adekvátní. 

Obecná pravidla pro výběr znalce, zadávání znaleckého posudku a provádění tohoto důkazu, jakož 

i jeho hodnocení, však lze charakterizovat jako příliš stručná (upravené jediným paragrafem 

v občanském soudním řádu).  

Postup soudu při zadávání znaleckého posudku a provádění důkazu znaleckým posudkem se tak 

ustálil na základě sjednocující činnosti a judikatuře Nejvyššího soudu. Právě tato judikatura, která 

opakovaně řeší otázku správného postupu při relativně složitých úkon spojených s dokazováním 

znaleckým posudkem, nasvědčuje ne zcela dobré praxi nalézacích soudů s tímto specifickým 

důkazním prostředkem. 

Zásadní dopad na dokazování měla novela občanského soudního řádu, která zavedla nově za 

určitých podmínek možnost zadání znaleckého posudku stranou řízení (srov. kap. 4.2). Jakkoli se 

jedná o významnou změnu ve způsobu dokazování znaleckým posudkem, provedení této 
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legislativní změny prostým vložením jednoho zákonného ustanovení (§ 127a OSŘ) se ukázalo jako 

nedostatečné, neboť nepostihuje odlišnost podmínek, za kterých je takový posudek vypracován.  

Aplikace tohoto procesního postupu v praxi činí potíže (což vyplývá rovněž z judikatury 

Nejvyššího soudu, ale i z řady zmíněných odborných publikací a účelu této zákonné změny, 

zrychlení a větší hospodárnost soudního řízení, dosaženo nebylo.  

Rozšíření možnosti dokazování znaleckým posudkem zadaným též stranou řízení totiž postrádá 

bližší vymezení kontroly zadání posudku soudem, stanovení pravidel pro postup znalce při 

obstarávání podkladů a potřebu jeho součinnosti s další stranou řízení i dalšího postupu soudu při 

odstraňování rozporných závěrů znalců, pokud k obstarání tohoto důkazu přistoupí nezávisle na 

sobě obě strany řízení. 

Nedostatečná transparentnost postupu znalce a nízká kvalita jeho závěrů, pokud posudek vychází 

z omezeného okruhu podkladů, pak vede k nárůstu počtu znaleckých posudků v řízení, a to nejen 

posudků zadaných stranami, ale též soudem a to včetně posudků revizních256. 

 

6.2 Vedou plánované změny ke zlepšení situace při využívání znaleckých posudků v 
civilním řízení? 

6.2.1 V organizaci a výkonu dohledu ve znalectví 

Podrobný rozbor změn, které vládní návrh zákona o znalcích přinese a odlišnosti plánované úpravy 

od současného stavu, je obsažen především v oddílech 2.6.3 až 2.6.5 této práce. 

Některé z těchto změn mohou mít přímý či nepřímý dopad do civilního řízení, zejména pokud se 

dotýkají otázky podmínek pro výběr znalců a znaleckých ústavů s ohledem na potřebu zajištění 

vysoké odbornosti jejich činnosti, výkonu dohledu a kontrolní činnosti nad znaleckou činností. Jak 

bylo uvedeno v kap. 5.1, kvalitní výkon dohledu vede k eliminaci nežádoucích excesů při výkonu 

znalectví a významnou pomocí soudní praxi by bylo podrobnější zahrnutí struktury a náležitostí 

znaleckého posudku (vzhledem k tomu, že tuto otázku procesní předpisy samostatně neupravují) 

do zákona o znalcích.  V následujících oddílech se proto zaměříme na otázku, zda plánované změny 

mohou vést ke zlepšení využití znaleckého posudku v civilním řízení.  

                                                 
256 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. 
Tisk č. 1027/0 Poslanecké sněmovny. [online]. Dostupný z: www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=1027 
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Podmínky výběru, postavení znaleckých subjektů 

Kvalita znalecké činnosti zpravidla přímo souvisí s odbornou kvalitou těch, kdo znaleckou činnost 

vykonávají.  

Změna přinášená vládním návrhem zákona o znalcích spočívá především v nové organizaci 

vstupních zkoušek zájemců o znaleckou činnost, kde první (písemná) část má být centrálně 

prováděna Justiční akademií ČR a další praktická zkouška před specializovanými poradními sbory 

předsedů krajských soudů. Je tedy zřejmé, že krom sjednocení kritérií výběru tato změna zásadní 

kvalitativní změnu posuzování odbornosti nepřináší. 

Členění subjektů, které mají znaleckou činnost vykonávat na soukromoprávní (znalecké kanceláře) 

a ústavy (veřejnoprávní instituce) je důslednějším uplatněním rozdílu mezi současným dělením 

znaleckých ústavů dle oddílu 1. a 2. seznamu. Zpřísnění podmínek pro výkon znalecké činnosti 

v soukromoprávních korporacích je však rozhodně vítaným přínosem, neboť spolu s posílením 

odpovědnosti členů korporace mohou vést ke zlepšení kvality jimi podávaných znaleckých 

posudků. 

Jednoznačně vítané zlepšení situace ve výši znalečného, které má být spolu s novým zákonem 

přibližně dvojnásobné, je dalším momentem, který by mohl vést k tomu, že pro výkon znalecké 

činnosti se rozhodne větší množství špičkových odborníků i v oborech, které dosud nejsou 

dostatečně obsazeny. 

Dohled a kontrola 

Pro výkon efektivního dohledu a účinné kontroly je důležitá volba orgánu, který ji bude vykonávat, 

zákonných nástrojů, kterými k tomuto účelu bude vybaven a kapacitou, která tento dohled 

a kontrolu fakticky umožní. 

Předkládaný zákon má ponechat dohled nad znalci předsedům krajských soudů a ostatních 

subjektů – právnických osob Ministerstvu spravedlnosti.  

Nástroji dohledu jsou dle návrhu zákona procesní postupy vyplývající ze správního řádu (ve vztahu 

k řízením ve věcech znalců) a přestupkového zákona (správněprávní odpovědnost). Je správné, 

pokud předkladatel zákona zahrnuje odkaz na procesní úpravu orgánů státní správy soudů ve 

věcech znalců přímo do zákona. Na druhou stranu pouhým odkazem na správní řízení či řízení 

o přestupku se petrifikuje dosavadní praxe, jejíž zdlouhavost a složitost je v poměrech řízení ve 

věcech znalců svěřených soudní správě nevhodná. Navíc vyvolává pochybnosti o koncepční 

správnosti ponechání takového typu správního řízení v kompetenci předsedů soudů, jejichž hlavní 

ústavní kompetence spočívá ve výkonu soudnictví a státní správě soudů. 
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Kontrolní činnost předsedů krajských soudů má být posílena o pravidelné kontroly znaleckých 

posudků znalců v cyklu 5 let, na jejichž hodnocení se mají podílet poradní sbory znalců. 

Aplikace zák. č. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), představuje při kontrolní činnosti 

předsedů krajských soudů velkou procesí komplikaci (srov. oddíl 2.5.2), která navíc do značné míry 

zahltí nejen předsedu soudu a pověřeného místopředsedu, ale též soudní aparát a zejména pak 

členy poradních sborů, na nichž bude spočívat odborné posouzení zpracování kontrolovaných 

znaleckých posudků. Jejich úkolem až dosud však bylo posuzovat zkušební znalecké posudky 

nových kandidátů na znaleckou činnost a kontrola posudků, u nichž byly zahájeny úkony dohledu. 

Vzhledem k tomu, že členové poradních sborů mají za úkol též podílet se na výběru nových 

zájemců o znaleckou činnost při praktické zkoušce (zkušební znalecký posudek), může být toto 

rozšíření povinné kontrolní činnosti faktorem, který bude mít negativní dopad na kvalitu výběru 

nových zájemců o znaleckou činnost s ohledem na předpokládanou časovou expozici členů 

poradních sborů.  

Řešení, se kterým v důvodové zprávě nový návrh zákona přichází, navýšení počtu pracovníků na 

krajských soudech v průměru o jednoho, zdá se, značný nárůst činností spadajících přímo pod 

odpovědnost předsedů krajských soudu (o další, nejudiciální činnost) ani přetížení členů poradních 

sborů pomoc nepřinese.  

Dosavadní procesně komplikovaný postup při výkonu dohledu nad činností znalců a kontroly není 

považován za efektivní. Pokud navrhovaný zákon nepřináší zjednodušení procesních nástrojů při 

dohledu a kontrole, ale naopak nabaluje další obligatorní kontrolní povinnosti, narazí jeho aplikace 

na nedostatek kapacity orgánu veřejné správy – především předsedů krajských soudů, takový 

dohled a kontrolu provádět efektivně.  

Výsledkem potom nemůže být důslednější uplatňování správněprávní odpovědnosti znalců 

a včasné postihování nežádoucích excesů při jejich činnosti. 

Znalecký posudek 

Změny, které návrh zákona přináší v oblasti upřesnění struktury a náležitostí znaleckého posudku 

jsou jistě na místě. Pozitivní je i speciální úprava povinné délky archivace posudku a zavedení 

možnosti podání znaleckého posudku v elektronické podobě s vymezením jeho speciální 

náležitosti, zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby. 

Nově zakotvené obsahové náležitosti instruktivně ukládají znalci povinnost postupovat též 

v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví a řádné odůvodnění 
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posudku umožňující jeho následný přezkum i možnost hodnocení jeho úplnosti, pravdivosti 

a přezkoumatelnosti. 

S procesními povinnostmi znalce koresponduje i v návrhu zákona povinnost posudek na žádost 

orgánu veřejné moci posudek osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.  

Uvedené změny lze jen přivítat, neboť zakotvení dobré praxe do zákona zavádí potřebný jednotný 

standard pro strukturu, náležitosti i způsob vypracování znaleckého posudku a současně usnadní 

do budoucna lepší provádění kontroly náležitostí znaleckého posudku jak orgány dohledu, tak 

soudem při hodnocení znaleckého posudku jako důkazu v soudním řízení. 

 

6.2.2 V oblasti dokazování 

Doprovodný zákon ve znění předloženém opětovně sněmovně v březnu 2018 přináší 

novelizované znění § 127a (srov. kap. 4.4), které má využití možnosti ustanovení znalce stranou 

omezit na případy, kdy strany s ustanovením znalce vysloví souhlas.  

Tato restrikce ustanovení znalce stranou řízení má vést k omezení počtu těchto posudků v civilním 

řízení a zamezení vyšších nákladů takového řízení a jeho prodloužení.  

O dalších aspektech dokazování znaleckým posudkem v předloženém návrhu doprovodného 

zákona není žádné zmínky. 

V připravovaném civilním řádu správním není možnost ustanovit znalce stranou řízení vůbec 

navrhována. Na druhou stranu v návrhu civilního řádu soudního má být dokazování znaleckým 

posudkem (rozuměj – znaleckým posudkem zadaným soudem) upraveno podrobněji, zejména co 

se týče povinnosti stran a soudu poskytovat znalci při vypracování znaleckého posudku součinnost.  

Z uvedeného výčtu uvažovaných změn však vyplývá, že navrhovaná změna OSŘ nepočítá 

s využitím nových postupů při hodnocení rozporných závěrů znaleckých posudků, ať už zadaných 

soudem a stranou řízení, nebo jen stranami řízení. S přihlédnutím k záměru nového civilního řádu 

soudního lze říci, že převažující tendencí je spíše nový institut znaleckého posudku předloženého 

stranou z civilního řízení odstranit, nebo podmínky jeho zadání natolik omezit, že by se jeho využití 

stalo marginálním.  

Tímto přístupem zákonodárce však neodstraňuje (v případě novely OSŘ) pochybnosti o správnosti 

zadání ani kvalitě vypracování posudku zadaného stranou řízení a v případě záměru civilního řádu 

soudního je otázkou, zda „s vaničkou nevylívá i dítě“, pokud se důsledně navrací k důkazu 

znaleckým posudkem zadaným pouze soudem. 
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Jak vyplývá ze stručného popisu v kap. 5.3, v modernizovaném anglickém civilním procesním 

právu lze sledovat trend k větší možnosti soudu regulovat podmínky zadání znaleckého posudku 

stranami řízení, rozšířené i o možnosti uložení posudku vypracovat společným znalcem. 

V mezinárodním rozhodčím řízení je zřejmý trend zrovnoprávnit možnost zadání znaleckého 

posudku stranou řízení s jeho zadání soudem.  

Tento trend je třeba vnímat pozitivně, pokud vede k širším možnostem využití dalších důkazních 

prostředků v civilním řízení i k posílení zásady projednací, kdy na strany řízení se přenáší 

odpovědnost za přípravu důkazu znaleckým posudkem.  

Pravdou však je, že v obou popsaných systémech je to soud či rozhodce, kdo neztrácí možnost 

koordinovat zadávání znaleckého posudku i postup při vypracování znaleckého posudku (zejména 

v části obstarávání podkladů) stranou řízení a celý postup znalce je důsledně otevřen pro strany 

řízení i pro soud. Toto zjištění se neomezuje jen na zkoumané systémy anglického procesu a 

postupů mezinárodní arbitráže, nýbrž jej lze do značné míry zobecnit jako dobrou praxi 

v evropském civilním řízení257. 

Právě tento moment, správné nastavení celého procesu zadání i zpracování tohoto specifického 

důkazu a kontrola jeho transparentnosti a efektivního využití dostupných podkladů, se ovšem 

ukazuje zřejmě jako klíčový pro využití potenciálu tohoto důkazního prostředku v civilním řízení.  

Rovněž se ukazuje, že u posudku zadaného stranou řízení je třeba vymezit moment, ve kterém má 

druhá strana řízení možnost se vyjádřit k otázkám možné podjatosti znalce, jeho odbornosti (oboru 

působnosti ustanoveného znalce) a zadání znaleckého úkolu. Tento moment by však neměl nastat 

až po podání posudku či až při výslechu znalce u soudu, jako je tomu často u nás v důsledku 

neúplné úpravy dokazování znaleckým posudkem zadaným stranou řízení. 

Tato zahraniční zkušenost je ovšem dobrá i pro správné pochopení místa znaleckého posudku 

v civilním řízení. Takový přístup nepochybně vede k vyšší důvěře stran řízení i soudu v regulérní, 

nestranný a odborný přístup znalce i v důsledku v lepší podmínky znalce pro přístup k podkladům 

a tím i kvalifikovanějšímu závěru. 

Ostatně není nezajímavé si položit otázku, proč možnost zadání znaleckého posudku stranou řízení 

nečiní takové procesní potíže v řízení trestním? Odpovědí zřejmě bude konstatování, že otevření 

možnosti zadání posudku stranou řízení (zde obviněným) posílilo právo na obhajobu, tedy právě 

správnou míru kontradiktornosti samotného trestního řízení. 
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Návratem k původnímu konceptu zadání posudku pouze soudem tedy sice zjednodušíme 

teoretickou rovinu důkazní fázi civilního řízení, ale současně můžeme zbytečně omezit základní 

zásadu civilního řízení, tedy zásadu projednací, tedy míru svobody i odpovědnosti stran řízení za 

dokazování svých tvrzení. 

6.3 Jak lze v současné praxi využít inspiraci ze zahraničí při využití znaleckého 
posudku zadaného stranou v civilním řízení 

Při vypracování znaleckého posudku zadaného stranou řízení 

Soudní praxe zaujímá k možnosti dokazováním znaleckým posudkem zadaným stranou řízení 

otevřený postoj. V případě, kdy znalecký posudek má zákonné náležitosti a obsahuje doložku dle 

§ 127a OSŘ, postupuje při provádění důkazu obdobně, jako je tomu u znaleckých posudků 

zadaných soudem, zejména počítá s možností předvolání znalce k výslechu a dává mu možnost 

doplnit posudek, vysvětlit jej a obhájit (srov. kap. 5.1 a 5.2).  

Přesto je ještě možné pomoci využití potenciálu tohoto důkazního prostředku tak, že se podaří 

vyrovnat jeho největší handicap, tedy přístup znalce k podkladům k vypracování posudku od další 

strany řízení a transparentnost jeho vypracování. To by umožnilo jeho širší akceptaci jeho 

odborných závěrů oběma stranami řízení a usnadnilo by jeho hodnocení soudem. 

Způsob, kterým lze (alespoň v některých případech) takového výsledku dosáhnout, znamená 

dosáhnout dobrovolného zapojení další strany řízení i soudu do fáze přípravy znaleckého posudku. 

Nynější právní úprava tento přístup nepodporuje, ale ani jej nevylučuje. Konkrétně znalec může 

při svém ustanovení stranou řízení požadovat informace, ve kterém řízení bude posudek použit, 

nebo (není-li dosud zahájeno) kdo je další potenciální stranou řízení. 

Tuto stranu řízení (případně soud, je-li řízení zahájeno) může o zadání znaleckého úkolu vyrozumět 

a požádat ji o všechny podklady k zadanému úkolu a vyrozumět ji o plánovaných úkonech znalce, 

na kterých by strana mohla participovat. Znalec rovněž může učinit dotaz na přiléhavost otázek 

vzhledem k jeho odbornosti a na případné námitky podjatosti. 

Tento postup je obvyklý v mezinárodním rozhodčím řízení dle pravidel IBA, ve kterém se společný 

zájem všech stran řízení na transparentním postupu znalce vedoucí k objasnění skutkové otázky 

předpokládá.  

Současná procesní úprava v § 127a OSŘ zakládá právo znalce na součinnost soudu při nahlížení 

do soudního spisu (je-li řízení zahájeno). Není však vyloučeno, aby se stranou ustanovený znalec 

obrátil na soud i s požadavkem předložení podkladů pro vypracování posudku další stranou řízení. 

Soud tak může využít svých procesních nástrojů a uložit straně řízení předložit listinu či provést 
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jiný důkaz potřebný pro vypracování posudku. Soud může vyžádat též listinu potřebnou pro 

vypracování posudku od jiné osoby, byť ve všech uvedených případech bude třeba těmito podklady 

nejprve provést dokazování při jednání. 

Takto lze i dle současných procesních pravidel dosáhnout daleko lepšího výsledku vedoucího 

k úplnému, přezkoumatelnému a pravdivému znaleckému posudku. Součinnost soudu, stran 

a znalce tak může dosáhnout podobné úrovně, jako je tomu při vypracování posudku znalcem 

ustanoveným soudem. Podmínkou ovšem je již zahájené soudní řízení, ve kterém by procesní soud 

byl k těmto (odůvodněným) požadavkům znalce vyhovět. 

Naopak v případech, kdy soudní řízení dosud zahájeno není, je jen otázkou ochoty další potenciální 

strany řízení spolupracovat se znalcem ustanovující strany. I tak může být tato spolupráce úspěšná, 

neboť může ušetřit budoucí náklady řízení, čas a možná i potřebu vyvolat soudní spor ustanovující 

stranou, pokud by na základě kvalitního posudku došlo k mimosoudnímu vypořádání. 

 

Při dokazování a řešení rozporů ve znaleckých posudcích 

Jak vyplývá z předchozího oddílu, znalec se při vypracování znaleckého posudku zadaného stranou 

řízení potýká s řadou potíží při obstarávání podkladů (zvláště, pokud řízení v době vypracování 

posudku dosud nebylo zahájeno), což je okolnost, kterou soud musí mít na mysli, pokud je v řízení 

předložen.  

Jak je blíže popsáno v kap. 4.3.3, musí se zpravidla až po vypracování posudku vypořádat 

s otázkami své možné podjatosti, přiléhavosti zvoleného oboru k zadanému znaleckému úkolu 

a v neposlední řadě i s tím, zda bylo zadání posudku přiléhavé vzhledem ke zjištěným sporným 

skutkovým otázkám. 

Proto je na místě (pokud tak dosud znalec neučinil) při předložení posudku druhé straně řízení 

zjistit její možné námitky k uvedeným otázkám.  

Takto může ovšem postupovat i soud, který může uložit stranám v rámci přípravy jednání, aby se 

vyjádřily k uvedeným otázkám a dále uplatnily všechny námitky k rozsahu podkladů, postupu 

znalce, zvolené metodě a odbornému posouzení zadání. K tomu jí muže uložit lhůtu. Tento postup 

je přípustný, jedná se jen rozšíření okruhu otázek, které by straně řízení položil v případě, že by 

znalecký posudek vypracovával soudem ustanovený znalec. 

Shodně, jako je tomu u pravidel IBA, může i nezadávající stranu soud poučit, že je možné zvolit si 

k řešení sporné odborné otázky „svého“ znalce nebo požadovat výslech znalce a jeho vyjádření 
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k rozporovaným otázkám. Uvedený postup je možno realizovat i v rámci přípravného jednání, 

jedná-li se o řešení složitého nebo rozsáhlého odborného problému. 

Tento postup sice znamená prodloužení řízení, ale rozhodně v menší délce, než kdyby strana řízení 

takový postup zvolila až po provedení výslechu znalce. 

Pro vypořádání připomínek, zapracování dodaných podkladů či vznesených otázek druhou stranou 

řízení může znalci dát soud lhůtu k přípravě či doplnění znaleckého posudku. Výsledkem může být 

možnost při prvním jednání ve věci. 

Při řešení rozporných závěrů ve více znaleckých posudcích soud může nejprve selektovat znalecké 

posudky, které nesplňují zákonné předpoklady, nebo při jejich hodnocení jako jednotlivém důkazu 

se ukáží jako nepřezkoumatelné nebo nepřesvědčivé.  

V případě, že znalecké posudky, u nichž se podařilo běžným procesním postupem odstranit jeho 

vady a doplnit dle dalších předložených podkladů a otázek druhé strany řízení, jsou nadále ve svých 

závěrech rozporné, je možné dříve, než soud přistoupí k zadání svého znaleckého posudku nebo 

znalecké revizi, využít některé postupy využívané v Pravidlech IBA nebo anglickém civilním 

procesu. 

Jakkoli takový postup občanský soudní řád neupravuje, není v rozporu se zásadami dokazování, 

aby soud provedl například společný výslech znalců, při kterém zjistí, které momenty v jejich 

zkoumání a zjištění lze ještě považovat za shodné a ve kterých otázkách se jejich odborné zjištění 

odlišuje. V případě odlišností lze znalce vyslechnout k důvodům těchto rozporů, nebo umožnit 

stranám pokládat otázky, eventuálně tyto otázky může povolit i některému ze znalců. 

Tento postup má tu nevýhodu, že není v procesních předpisech standardizován. Není tedy zcela 

předvídatelný a znalci ani soud nemají v jeho dobrém využití zkušenosti. Rovněž možnost znalcům 

obou stran uložit společné písemné vyjádření k otázce sporných a nesporných momentů v jejich 

posudcích a důvodům k těmto rozporům občanský soudní řád nedává. Na druhou stranu výše 

naznačené možnosti mohou k dobré praxi řešení rozporů mezi více znaleckými posudky prospět 

více, než opakované zadávání dalších znaleckých posudků, nebo prodlužování řízení zadáváním 

revizních posudků časově vytíženým znaleckým ústavům. 

 

6.4 Náměty de lege ferenda 

Při úvaze o možných legislativních změnách, které by vedly ke zlepšení efektivity dokazování 

znaleckým posudkem v civilním řízení, je třeba se zabývat současně znalectvím i procesními 

pravidly, jako se spojenými nádobami.  
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Lepší správa znalecké činnosti, zejména při výběru kvalitních odborníků, dohledu a kontrole nad 

výkonem činnosti a efektivní správní trestání znaleckých excesů, do značné míry ovlivňuje kvalitu 

podávaných znaleckých postupů i připravenost znalců v rámci civilního soudního řízení 

spolupracovat s ostatními subjekty řízení při svém zkoumání i své odborné závěry objasnit 

a spolupracovat na odstraňování případných rozporů. 

Přiléhavá procesní pravidla zase postup znalců, stran i soudu směrují ke standardním, očekávaným 

krokům vedoucím k maximálnímu využití potenciálu odborných osob pro zjišťování skutkového 

stavu. 

Proto bych rád na samý závěr této práce učinil několik poznámek de lege ferenda v oblasti úpravy 

znalectví i civilního procesu. 

Ve znalectví 

V projednávaném návrhu zákona o znalcích vidím dvě důležitá témata, která až dosud nebyla zcela 

uspokojivě vyřešena.  

Prvním z nich je řešení strategické úvahy, jak dál s pojetím správy znalecké činnosti. S vyřešením 

této otázky totiž souvisí celá řada dalších možných řešení způsobu dohledu, kontroly, správního 

trestání a procesních pravidel řízení ve věcech znalců. 

Z příkladů správy znalecké činnosti sousedních zemí vyplývají dva možné koncepty pokračování 

dosavadního modelu organizace znalectví. První cesta je cesta rakouská, kde správa znalectví 

zůstala v kompetenci krajských soudů. Ta však předpokládá přijetí takových speciálních procesních 

pravidel správy znalectví, která budou méně formální, než plošné přijetí pravidel správního řádu, 

přestupkového zákona a zákona o kontrole. Výsledkem by byla kontinuita původního modelu 

správy znalectví, kdy soudy motivované zájmem na kvalitě výkonu znalecké činnosti mohou 

i s podrobnou znalostí potřeb dokazování za pomoci odborných garantů správu zvládnout. Nikoli 

však za současných podmínek, kdy ze znalecké agendy se stává specializovaná správní činnost 

hodná náplně zvláštního správního orgánu. Rakouská úprava přitom zahrnuje i pravidelnou 

kontrolu kvality znalecké činnosti soudy, volí k tomu však pro předsedy soudů podstatně vhodnější 

nástroj. 

Druhá cesta (ke které zatím směřuje předkládaný zákon) je cesta správy znalectví prostřednictvím 

profesionálního správního orgánu, jako tomu je na Slovensku. Je třeba na tomto místě uvést, že se 

jedná o cestu vedoucí k větší formalizaci organizace a dohledu nad znaleckou činností. Při 

zachování navrhované koncepce by se veškerá agenda znalců od okamžiku podání žádosti o zápis 

do seznamu znalců, kontrolní činnost dle zákona o kontrole i výkon dohledových kompetencí 
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soustředila do jediného (vrcholného) orgánu veřejné správy. Ministerstvo spravedlnosti ČR by se 

stalo příslušným pro všechna řízení ve věcech znalců i pro přestupkové řízení prvého i druhého 

stupně (jak k tomu přistoupila slovenská právní úprava).  

Ponecháme-li stranou značné organizační obtíže spojené s centralizací této rozsáhlé agendy 

(spravující profesně přibližně 8500 znalců), však pro kvalitní výkon činnosti potřebuje orgán 

veřejné moci pomoc odborných garantů na takové úrovni, aby dohled nad výběrem znalců 

(zajištění kvalitních vstupních zkoušek) a dohledem nad řádným vypracováním znaleckých 

posudků nevykonávali úředníci, ale rovněž odborníci z jednotlivých oborů.  

Dosavadní schéma poradních sborů může vyhovovat při zjednodušení procesních pravidel i formy 

správního trestání. Je však otázkou, nakolik se osvědčí v terénu pravidel přestupkového zákona či 

zákona o kontrole, kde možnost posuzovaného uchazeče či znalce napadat více - méně neformální 

stanovisko členů poradního sboru povede nakonec k nutnosti zadávání revizních znaleckých 

posudků již v přestupkovém řízení a soudních přezkumů různých typů správních rozhodnutí. 

Dosavadní výhody regionálního systému (jeho snazší dostupnost, relativní expeditivnost krajských 

soudů, regionální autorita poradních sborů znalců), totiž ustoupí formálním postupům před 

centrálním orgánem veřejné moci. 

Špatným řešením by však bylo navrhované zachování procesní složitosti správy znalectví a její 

rozšíření o obligatorní kontrolní činnost před krajskými soudy, které na takový výkon veřejné 

správy nemají kapacitu.  

Proto by přesun této agendy na ministerstvo byl koncepčně vhodnější, ale vyžadoval by lepší řešení 

vstupu dalších subjektů tak, aby pro posuzování odborných otázek byl nalezen vhodný garant.  

Naznačená cesta v novém zákoně zapojení zákonem zřízených komor je vhodná, dopadá však 

zatím jen na malou část znaleckých oborů. 

S prvou nastíněnou otázkou koncepčního řešení další správy znalectví souvisí další otázka: Jak 

zlepšit posuzování a udržování odborné úrovně výkonu znalectví? 

Sjednocení vstupních testů a odborné zkoušky může mít smysl za toho předpokladu, že do jejich 

obsahu a ověřování budu moci mluvit autoritativně odborný garant, který má s odbornými 

standardy a požadavky na jejich prověřování neoddiskutovatelné zkušenosti, nebo ještě lépe, 

certifikované postupy. Teprve potom lze očekávat skutečný posun v odborné přípravě, ale 

i průběžném rozvoji znaleckých dovedností. Vyloučeno není ani přenesení odpovědnosti za 

obornou akreditaci pro znaleckou činnost na takového odborného garanta obdobně, jak se to 

naznačuje u zákonných komor. 
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Na Slovensku jsou tímto garantem veřejné znalecké ústavy, především university a vědecká 

pracoviště. Ty mohou doplnit samotnou organizační a správní činnost úřadu dohlížejícího nad 

znaleckou činností. Otázkou je, zda jsou tyto ústavy jedinou alternativou, nebo zda lze doplnit 

seznam odborných garantů o profesní či vědecké společnosti, jejichž náplní je znalostní rozvoj 

jednotlivých oborů. 

V úpravě dokazování 

Dosáhnout potřebné kvality znaleckého posudku zadaného stranou je možné jen za předpokladu, 

že další strana řízení spolupracuje při obstarávání podkladů pro vypracování posudku a mohou být 

včas do závěrů posudku zapracovány její výhrady či doplňující otázky. 

To za platné právní úpravy (zahrnující platné znění § 127a OSŘ) nelze dosáhnout již jen z toho 

důvodu, že zadání znaleckého posudku není vázáno na konkrétní probíhající řízení a potenciální 

strana řízení o volbě znalce pro řešení sporné odborné otázky neví. Krom toho není ochota 

dobrovolně spolupracovat se znalcem, k jehož podjatosti, odbornému zaměření a samotnému 

znaleckému úkolu, není možnost se vyjádřit dříve, než na posudku začne pracovat. 

K vyřešení tohoto problému součinnosti druhé strany se znalcem by bylo vhodné vycházet 

z anglické procesní úpravy a možnost zadat posudek stranou řízení tak vázat na souhlas procesního 

soudu. 

Toto řešení je vhodnější, než dosud předkládané řešení s povinným souhlasem všech stran řízení 

s ustanovením znalce stranou řízení, které by vedlo k pouhé restrikci možností využít tohoto 

způsobu zadní posudku na rozsah blížící se nule. 

Souhlas soudu by totiž mohl být vydán procesním usnesením na základě návrhu strany, který by 

obsahoval označení osoby znalce, oboru a odvětví jeho působnosti a označení otázek, ze kterých 

by se skládal jeho znalecký úkol. 

Soud by souhlas mohl odepřít v případech, kdy s ohledem na vymezení skutkových okolností by 

takový důkaz byl nadbytečný nebo nehospodárný (bez procesní relevance), jinak by jej povolil 

a vyzval druhou stranu řízení ke sdělení případných námitek k osobě znalce, jeho navrhované 

odbornosti a okruhu položených otázek, a to ve stanovené lhůtě. Současně by stranu poučil o její 

povinnosti poskytnout znalci potřebnou součinnost a o jejím právu se účastnit úkonů znalce, jejichž 

charakter to umožňuje. 

Prohlášení znalce – doložku dle § 127a OSŘ by bylo možno (při započetí úkonů znalce až v rámci 

zahájeného řízení) rozšířit též prohlášení o jeho nestrannosti a nezávislosti na stranách řízení. 

Znalec by měl být poučen o povinnosti napomáhat soudu při zjišťování skutkového stavu a měl 



 
 

203 
 

by mít povinnost o všech podkladech i úkonech informovat strany řízení a možnost žádat si jejich 

další součinnost, jakož i požadovat provedení potřebných úkonů soudem za účelem zajištění 

podkladů pro vypracování posudku. 

Takto by se i tato znalecká činnost dostala v řízení pod kontrolu procesního soudu a zaručila by 

včasné informace pro všechny strany řízení i jejich větší možnost na přípravě znaleckého posudku 

spolupracovat. Současně by se zefektivnilo vedení procesu, neboť by odpadlo časté odhalení 

nedostatečných podkladů, ze kterých byl znalecký posudek zadaný stranou před zahájením řízení 

vypracován, nebo nevhodné zadání otázek, až při samotném jednání.  

Tím, že se zavedou jasná pravidla do přípravy i provádění důkazu znaleckým posudkem, se 

současně zachová právo strany zvolit si znalce, ale současně se zajistí transparentní postup stran 

při volbě osoby znalce, zadávání odborných otázek, obstarávání podkladů a provádění důkazu 

znaleckým posudkem. 

 V delším horizontu by bylo vhodné doplnit nejen ustanovení § 127a OSŘ v souvislosti s přijetím 

nového zákona o znalcích, ale podrobněji popsat též pravidla postupu při ustanovení znalce 

soudem a sjednotit je do značné míry s pravidly při ustanovení znalce stranou řízení. 

Doplnění pravidel by však mělo být provedeno důsledněji, než je dosud navrhováno v záměru 

Civilního řádu soudního. 

Podrobnějšími pravidly pro postup soudu či stran při ustanovení znalce se lépe dosáhne 

standardních postupů znalců, součinnosti stran řízení a vyšší úrovně znaleckých posudků. Pokud 

soudu bude ponechána kontrola nad jednotlivými fázemi přípravy znaleckého posudku, lze se 

domnívat, že v civilním řízení mohou vedle sebe obstát oba typy znaleckých posudků. Jak posudky 

zadaných soudem, tak i posudky zadané stranou, avšak podávané za zákonem stanovených 

podmínek. 

Dalším tématem zralým pro změnu je doplnění procesních pravidel zajišťujících lepší možnost 

odstraňování rozporů ve znaleckých posudcích. Za tímto účelem by bylo vhodné doplnit možnost 

vedení rozpravy (konfrontace) při jednání mezi znalci k otázkám, na kterých se z odborného 

hlediska shodují a ve kterých přetrvávají rozpory s odůvodněním rozdílných stanovisek i možnosti 

soudu uložit znalcům po provedení konfrontace k těmto otázkám písemnou odpověď. 

Tato cesta „kultivace“ provádění důkazu znaleckým posudkem nevylučuje zapojení stran při 

obstarávání tohoto důkazu, jejich postup, jakož i postup samotného znalce by však byl zarámován 

potřebnými pravidly, nad kterými by dohlížel soud. Jedná se dle mého názoru o cestu 
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progresivnější258 a podporující projednací zásadu, než navrhované znění § 127a OSŘ dle vládního 

návrhu doprovodného zákona, které by vedlo zpět k restrikci možnosti využití znaleckého posudku 

zadaného stranou řízení a tak i k omezení procesní aktivity stran řízení. 

Pokud závěrem shrnu momenty, které by bylo třeba v civilním procesu při dokazování znaleckým 

posudkem zadaným stranou řízení doplnit, jsou to: 

U vypracování posudku: 

- Jmenování znalce se souhlasem soudu 

- Označení osoby znalce, oboru a znaleckého úkolu v žádosti o povolení ustanovení 

znalce 

- Prohlášení znalce o nestrannosti, nepodjatosti a vědomosti trestněprávních 

následků nepravdivého znaleckého posudku 

- Soud udělí souhlas a uvědomí protistranu, stanoví lhůtu k námitkám k prohlášení 

znalce, odbornosti znalce či zadanému úkolu znalce. Současně uloží povinnost 

(poučí o povinnosti) součinnosti (předložit požadované podklady, umožnit úkony 

znalce, předložit věc, zpřístupnit nemovitost, podrobit se vyšetření apod.), poučí o 

možnosti namítat nedůvodnost požadavku na vydání podkladu či jiné součinnosti. 

- Pravomoc soudu ukládat sankce za účelem vynucení součinnosti 

- Znalec seznámí před vypracováním posudku strany s podklady a vyzve je 

k předložení podkladů, jiné součinnosti, případně požádá soud o zajištění 

podkladů, které není oprávněn opatřit sám či o provedení potřebných důkazů, které 

jsou pro vypracování posudku třeba  

- Oznámí stranám i soudu úkony, kterých se může soud či strana zúčastnit 

- Po předložení posudku soud zašle stranám posudek k vyjádření a po uplynutí lhůty 

zváží, zda je třeba posudek doplnit, nebo zda může znalec otázky zodpovědět u 

jednání.  

- Vymezit možnost soudu znalce nevolat, ponechat písemný posudek 

 

 

                                                 
258Jako inspirativní pro procesní úpravu Slovenska ji shledává např.  STRAPÁČ, P. – ĎURANA, M. Postavenie 
a zodpovednosť znalca v slovenskom právním poriadku. Op. cit., s. 237  
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Kolize závěrů posudku 

- Upravit postup při výslechu znalce – soud vyslechne znalce k jeho závěrům, položí 

dotazy a následně mají toto právo strany 

- Soud může provést společný výslech znalců, při kterém se zaměří na vymezení 

shodných závěrů znalců a odlišných závěrů.  

- Znalcům může uložit odůvodnit písemně odlišné závěry od závěrů jiného znalce 

- Může ustanovit jiného znalce 

- Může zadat revizní posudek, pokud se rozpory nepodařilo odstranit na základě 

předchozích zmíněných kroků 

. 
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Závěr 

Využití znaleckého posudku při dokazování v civilním soudním procesu vyžaduje relativně složitý 

postup. Zahrnuje několik fází při přípravě, vypracování a podání znaleckého posudku a jeho 

výsledkem má v optimálním případě být důkazní prostředek, který plní svůj účel při objasňování 

skutkového stavu, konkrétně otázek odborného charakteru. 

Proto je také regulován speciálními právními předpisy okruh osob, které mají oprávnění znaleckou 

činnost vykonávat i postup znalce při vypracování posudku, stejně jako jeho základní náležitosti. 

Tato právní regulace se však soustřeďuje více na úpravu organizace znalecké činnosti a povinností 

znalce při vypracování znaleckého posudku a jeho odpovědnosti, zatímco postup znalce při 

přípravě posudku a řádný způsob jeho vypracování jsou pojaty jen velmi obecně. Určuje je proto 

převážně až soudní praxe, nejčastěji v podobě judikatury vyšších soudů, případně odborná 

literatura. 

Povolávání znalce v civilním soudním řízení a pravidla pro dokazování znaleckým posudkem 

upravují předpisy procesního práva, ale i zde je právní úprava velmi stručná. Naznačuje spíše 

obecné postupy při řešení odborné otázky v civilním řízení, než že by určovala postup soudu, 

znalce, či stran řízení při přípravě, vypracování a provádění důkazu znaleckým posudkem. I zde 

jsou proto pro stanovení dobré praxe rozhodující především stanoviska vycházející z judikatury 

vyšších soudů a odborné literatury. 

Z rozboru, který je v této práci proveden, je zřejmé, že obě oblasti právní úpravy činnosti znalců, 

tedy samotná organizace výkonu znalecké činnosti a dokazování znaleckým posudkem, spolu úzce 

souvisí. Podařilo se tak lokalizovat několik okruhů vzájemných vlivů, mezi které patří: 

Vymezení náležitostí znaleckého posudku v zákoně o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhlášce 

k tomuto zákonu, které současně určují zákonnou podobu důkazního prostředku, kterým je 

znalecký posudek z pohledu civilního procesu. 

Další významná souvislost je v úpravě práv a povinností znalců, která dnes, při absenci zákonné 

úpravy postupu znalce při vypracování posudku, slouží jako vodítko stanovení řádného postupu 

znalce, tedy vad znaleckého posudku v civilním řízení soudy při hodnocení tohoto důkazního 

prostředku. 

Konečně další oblasti, které mají dopad na výsledek činnosti znalce, kvalitu znaleckého posudku, 

je úprava přístupu ke znalecké činnosti a dohled nad jejím řádným výkonem. 

Pokud nahlédneme v tomto širším kontextu na problematiku podávání znaleckých posudků a jejich 

využití v dokazování v civilním procesu, můžeme shrnout, že velká část problémů při využití 

znaleckých posudků vzniká již na samém počátku přípravy tohoto důkazu.  
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Zadání znaleckého posudku a příprava jeho podkladů je totiž moment, ve kterém může docházet 

k řadě nedostatků a není-li nastavena dobrá praxe takovým způsobem, který by soud i všechny 

strany řízení co nejvíce zapojila již do této fáze činnosti znalce, znalecké posudky v sobě nesou 

nedostatky v podobě nesprávné volby zadaných otázek, nedostatečného množství kvalitních 

podkladů nebo netransparentního postupu znalce při jejich zkoumání. 

Dalším kritickým momentem při práci se znaleckým posudkem, který je již situován do samotného 

civilního procesu, je hodnocení posudku soudem jako samostatného důkazu i v souvislostech 

s dalšími provedenými důkazy. Snad i z důvodu absence podrobnější úpravy postupu soudu při 

dokazování znaleckým posudkem soudy v řadě případů rezignují na důsledné hodnocení posudku 

jako výsledku řádného postupu znalce, který má stanovená jasná pravidla. Tím nedochází k včasné 

identifikaci vadných a neúplných znaleckých posudků a nápravě těchto pochybení znalce a volí se 

zdánlivě jednodušší cesta zadání posudků nových, nebo dokonce časově i ekonomicky náročnějších 

posudků ústavních, revizních. 

Proto je důležitou částí této práce vymezení dobré praxe znalecké činnosti pro účely dokazování 

v civilním řízení, při které se prolínají její procesní stránky (zadání znaleckého úkolu, provádění 

dokazování a hodnocení posudku soudem), tak i stránky samotného výkonu znalectví (obstarání 

dostatečného množství validních podkladů, spolupráce znalce se stranami v řízení a soudem, volba, 

vysvětlení a obhájení nejvhodnější použité metody znalcem i závěrů posudku v soudním řízení). 

Přitom se ukazuje, že odklon od tradičního způsobu zadávání znaleckého posudku soudem 

k rozšíření možnosti zadání posudku stranami v řízení ještě podtrhuje slabiny současné praxe, 

neboť využití těchto posudků v civilním řízení je negativně ovlivněno nedostatečným přístupem 

další strany řízení do fáze volby osoby znalce, formulování zadání úkolů znalci a především její 

malou možností spolupracovat se znalcem při přípravě podkladů posudku a způsobu odborného 

řešení zadaného problému. 

Současné pojetí organizace znalecké činnosti, které je z větší části svěřeno předsedům krajských 

soudů, se vyvinulo z historické tradice, která těžila především ze zájmu soudů o zajištění řádného 

výkonu znalecké činnosti. Zahrnutí řízení ve věcech znalců (zápis do seznamu znalců, zánik 

znalecké činnosti, její pozastavení) a řízení o odpovědnosti znalce za porušení povinností 

uložených zákonem o znalcích a tlumočnících do činností zcela podléhajících procesní úpravě 

správního řádu a přestupkového řízení, se ukazuje jako problematické pro značnou procesní 

komplikovanost a zdlouhavost. V konečném důsledku to znamená, že prosazování vysoké odborné 

úrovně znalectví i postihování excesů při výkonu znalecké činnosti není vykonáváno s dostatečným 

důrazem ani s potřebnou efektivitou. Je to nepochybně jeden z důvodů proč vládnou pochybnosti 
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o potřebné odborné úrovni znalců a jejich pozitivní roli v soudním řízení. Dalším negativním 

vlivem je dlouhodobě nízká hladina znalecké odměny za posudky zadané orgány veřejné moci. 

Z toho plyne, že je vhodný čas pro revizi právní úpravy znalectví i dokazování znaleckým 

posudkem v civilním řízení. 

Tato práce analyzuje podstatné rysy změn, které přináší návrh zákona o znalcích, který je aktuálně 

projednán v Parlamentu i ustanovení doprovodného zákona, kterým se mění část občanského 

soudního řádu vztahující se k zadání znaleckého posudku stranou řízení. Současně si klade otázky, 

nakolik navrhované změny mohou přinést pozitivní změny v dobré praxi znalců a dokazování 

v civilním procesu.  

Všímá si přitom toho, že ne všechny změny jsou cíleny ke zlepšení popsaných kritickým momentů 

souvisejících se znaleckou činností a efektivitou dokazování znaleckým posudkem. Jako užitečný 

přínos hodnotí podrobnější vymezení náležitostí znaleckého posudku a řádného postupu znalce 

při vypracování posudku. V této oblasti je podrobnější úprava užitečná právě pro vymezení dobré 

praxe znalce, což v důsledku může napomoci nižšímu množství vad předkládaných znaleckých 

posudků.  

Slabinu nově navrhované právní úpravy v organizaci znalecké činnosti a výkonu dohledu a kontroly 

nad znaleckou činností tato práce spatřuje v tom, že pouze petrifikuje dosavadní složitý způsob 

řízení ve věcech dohledu a kontroly, kterým důrazem na pravidelné kontroly znaleckých posudků 

neúměrně přetěžuje krajské soudy, aniž by hledal jiné cesty k efektivnější správě. Ani nové 

podmínky pro přístup ke znalecké činnosti nedávají dostatečnou záruku, že se podaří lépe ověřovat 

odbornou úroveň zájemců o znaleckou činnost a tuto odbornost po dobu výkonu znalectví nadále 

rozvíjet. 

Řešení, které doprovodný zákon přináší v otázce podmínek pro ustanovení znalce stranou řízení, 

směřuje fakticky k omezení tohoto způsobu zadávání posudku jen na situace, kdy se strany řízení 

na provedení takového důkazu shodnou. Ani v takovém případě však podrobnější pravidla pro 

postup znalce, stran a soudu při zadávání, vypracování či provádění důkazu znaleckým posudkem 

nepřináší. Zúžení možnosti zadat posudek stranou řízení pravděpodobně může přinést méně potíží 

při dokazování posudky, které vykazují často více vad, než posudky zadané soudem, na druhou 

stranu však povede k omezení zásady kontradiktornosti civilního procesu, ve kterém již tento typ 

posudků našel praktické a hojné uplatnění. 

Při hledání dobrých řešení pro takovou úpravu znalecké činnosti, která by vedla k lepším 

předpokladům znalců pro odborný výkon činnosti, vytvoření lepších podmínek pro přípravu a 

vypracování znaleckého posudku a zlepšení spolupráce všech subjektů účastnících se na 
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dokazování znaleckým posudkem (tedy znalce, stran i soudu), se závěrečná část této práce zabývá 

identifikací dobré praxe i vyhodnocení možných inspirací v zahraničí. 

Pro zefektivnění organizace znalectví a dohledu nad jejím řádným výkonem se nabízí v zásadě dvě 

možné cesty. Rakouská cesta, která by vedla ke zjednodušení formálně procesní stránky všech 

řízení ve věcech znalců, což je zásadní předpoklad pro ponechání správy větší části znalectví pod 

kuratelou soudů. Nebo cesta Slovenská, která institucionalizaci znalecké činnosti dovádí do svého 

logického důsledku, tedy formálního pojetí správy znalectví vykonávaného orgánem veřejné moci, 

který je svou povahou správním orgánem – ministerstvu spravedlnosti. Protože záměr zákonodárce 

jasně směřuje k formálnímu pojetí správy znalecké činnosti, poznamenává autor této práce, že ani 

případný přesun kompetencí ze soudů na správní orgán nepřinese očekávaná řešení, pokud s tímto 

přesunem nebude dořešena otázka nastavení odborných standardů znalecké činnosti a hledání 

koncepce směřování znalecké profese. K tomu bude třeba najít řešení v podobě odborného 

garanta, jako se to podařilo na Slovenku. 

Pro dobrou praxi zapojení znalce do civilního řízení se ukazuje jako velmi přínosný trend, který se 

objevuje v mezinárodní arbitráži, a který již do sebe pojala anglická civilní procesní úprava. U 

postupů, které upravují pravidla IBA, se ukazuje, že lze sjednotit praxi při zadávání posudků 

soudem i stranami řízení. Důležitým prvkem sjednocení efektivního postupu je to, aby znalecké 

posudky zadávané stranou řízení byly aprobovány soudem co do jejich potřeby, zadání a lhůty 

k vypracování. Zároveň aby skrze úkony soudu byla do procesu ustanovení znalce zainteresována 

další strana řízení a námitky k osobě znalce, jeho oboru působnosti a okruhům sporných 

odborných otázek mohla uplatnit již na samém počátku – při ustanovení znalce. To by omezilo 

možné budoucí průtahy spočívající v námitkách vznášených až po vypracování posudku při 

provádění důkazu před soudem, jako je tomu nyní. Rovněž by vzrostla úroveň znaleckých posudků 

podávaných znalci pro strany řízení, neboť by měli lepší přístup k podkladům, které lze získat jen 

od další strany řízení a námitky vůči správnosti znaleckého posudku by mohly být při tomto 

způsobu vypracování posudku méně časté (nebo alespoň méně často důvodné). Strana by soudem 

byla rovněž zavázána poskytovat součinnost znalci při obstarávání podkladů a při zajišťování 

těchto podkladů by rovněž mohl účelnost požadavků znalce či potřebnost podkladů regulovat 

procesní soud. 

Při provádění důkazu znaleckým posudkem by bylo možno doplnit další způsoby ověřování 

správnosti výsledků znaleckého zkoumání, jako je například možnost společného výslechu znalců, 

povinnost znalců písemně vymezit nesporné a sporné výsledky jejich znaleckého zkoumání a jejich 

vyjádření k důvodům vzniklých rozporů. Takové postupy (které do určité míry nevylučuje ani 

současná procesní úprava) soudu by mohly napomoci dobré praxi hodnocení znaleckého posudku, 
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která by nemusela nutně vést k narůstání potřeby revizních znaleckých posudků, aniž by bylo nutno 

přikročit k větší restrikci možnosti provádění důkazu znaleckým posudkem zadaným stranou 

řízení. Pro zavedení těchto instruktivních pokynů přímo do procesního předpisu hovoří potřeba 

ustálení standardních a transparentních postupů při dokazování znaleckým posudkem, které budou 

známy nejen soudu, ale i znalcům samotným a stranám řízení. Jejich aktivní účast při spolupráci se 

znalcem a soudem totiž povede především k posílení zásady hospodárnosti řízení. 

Autor závěrem vyjadřuje své přání, aby tato práce mohla přispět k hledání dobré praxe při práci 

znalců, stran i soudu při využití znaleckého posudku v civilním řízení a bude-li to v budoucnu 

možné, také k užitečným podnětům ke změnám v organizaci znalectví i v pojetí efektivního 

dokazování znaleckým posudkem v novém civilním řádu soudním. Využití odborných znalostí 

znalců v civilním procesu je totiž složitá, ale současně i užitečná a zajímavá problematika, která si 

zaslouží velkou pozornost. 
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Seznam zkratek 

 

InsZ                                    

 

Instrukce 

 

 

JŘ 

 

Listina  

 

Obč.zák. 
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8/2017 ze dne 23. 11. 2017, MSP-26/2017-OJD-
ORG/32 

vyhl. č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní 
a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

ústavní zákon č. 23/1991 Sb. ze dne 8. ledna 
1993, kterým se uvozuje Listina základních práv 
a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník 

ObchZák zák. č. 519/1991 Sb., obchodní zákoník 

OSŘ           zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

OZ zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

SoudS zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

SpŘ zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 

TrZ zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

TrŘ zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád 

ZnalV   vyhl. č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zákon o 

 znalcích a tlumočnících                       

ZnalZ  zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

ZŘS zák. č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních 
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Příloha č. 1 – Vývoj počtu znalců a podaných znaleckých posudků v letech 2016-2017 

  

        
 TABULKA - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZNALECKÉ ČINNOSTI  

   
POČET ZNALCŮ POČET ZNALECKÝCH 

POSUDKŮ 

 
  

 2016 2017 2016 2017  
 MS Praha 1359 1 314 32 391 28 648  
 KS Praha 928 924 25 553 23 336  
 KS Č. Budějovice 909 917 18 255 15 966  
 KS Plzeň 783 760 22 629 20 104  
 KS Ústí n. L. 730 711 23 213 21 005  
 KS H. Králové 1232 1 194 29 999 26 765  
 KS Brno 2 039 1 972 46 392 44 346  
 KS Ostrava 1 694 1 647 51 109 44 257  
 Česká republika 9674 9439 249541 224427  
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Příloha č. 2 – Správní tresty a výstrahy udělené znalcům v roce 2017  

 

          
 TABULKA - SPRÁVNÍ TRESTY A VÝSTRAHY (znalci,  tlumočníci,  znalecké  ústavy )  

  počet uložených správních trestů za 
přestupky 

 
počet uložených výstrah 

 
  

 znalci tlumočníci znalecké 
ústavy 

znalci tlumočníci znalecké ústavy  

 MS Praha 0 0 0 1 0 0  
 KS Praha 2 0 0 0 0 0  
 KS Č. Budějovice 0 0 0 1 0 0  
 KS Plzeň 6 1 0 0 0 0  
 KS Ústí n. L. 0 0 0 0 0 0  
 KS H. Králové 15 0 0 5 1 0  
 KS Brno 5 0 0 1 0 0  
 KS Ostrava 0 0 0 0 0 0  
 krajské soudy 28 1 0 8 1 0  
 Ministerstvo 6 0 4 3 0 4  
 Česká republika 34 1 4 11 1 4  
          

 

               
 TABULKA - SPRÁVNÍ TRESTY - rozlišení podle zákona a druhu správního trestu 
 
  správní trest uložený dle zákona o 

znalcích a tlumočnících 
správní trest uložený dle 

kontrolního řádu 
správní tresty dle zákona o znalcích a tlumočnících 

 pokuta vyškrtnutí ze seznamu 

 znalci tlumočníci 
znalecké 
ústavy znalci tlumočníci 

znalecké 
ústavy znalci tlumočníci 

znalecké 
ústavy znalci tlumočníci 

znalecké 
ústavy 

 MS Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 KS Praha 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 KS Č. Budějovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 KS Plzeň 6 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 

 KS Ústí n. L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 KS H. Králové 7 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 

 KS Brno 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 

 KS Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 krajské soudy 20 1 0 8 0 0 19 1 0 1 0 0 

 Ministerstvo 6 0 4 0 0 0 6 0 4 0 0 0 

 Česká republika 26 1 4 8 0 0 25 1 4 1 0 0 
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Abstrakt 

Znalec a znalecký posudek v civilním procesu 

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. 

 

Klíčová slova: [znalec, znalecký posudek, dokazování v civilním řízení] 

  



 
 

225 
 

Abstract  

Expert and Expert Opinion in Civil Proceedings 

This thesis combines the topic of expert opinion as an important means of proof in civil court 

proceedings with wider issues of expertise. That means it also deals with the conditions for the 

proper performance of the expert activity with a focus on its outcome - expert opinion. 

Understanding these relationships in their contexts can play an important role in seeking good 

practice in the judicial proceeding, evaluating an expert opinion by a court or even being subject to 

de lege ferenda considerations in the area of regulatory and procedural rules. 

Since the correct and effective use of this means of proof has a direct impact on the speed and cost 

efficiency of court proceedings, the issue of optimal setting of expert activity is currently highly up-

to-date. 

Therefore, this thesis focuses first on the issues related to the activity of judicial experts, its legal 

regulation and deals with the analysis of the requirements of the expert opinion and the correct 

course of the expert in its elaboration. The next part follows a brief introduction to the theory of 

proof and represents an expert opinion as a specific means of proof using in civil court proceedings, 

which requires a number of partial steps. 

The work focuses on the effects of proper activity of judicial experts and points to the most 

frequent defects of the expert opinion and their impact on the course of the proceedings. 

The thesis presents a brief description of legal regulations of expert activities in two neighboring 

countries, Austria and Slovakia, dealing with the different issues of regulation of expert activity. 

These different paths can serve as an appropriate inspiration in finding a solution to the new 

concept of expert activity in our country. The thesis also seeks inspiration in the English civil 

procedure and in the rules of international arbitrations. 

In conclusion of this work the author deals with the description of current good practice in proving 

expert opinion, possibilities of enrichment and defines possible topics for legislative change. 

 

Key words: [expert, expert opinion, taking of evidence in civil matters]  
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