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Na základě jmenování oponentem disertační práce doktoranda Mgr. Luboše Dörfla ze dne 17. 

12. 2018, č.j. UKPF/179352/2018, pane děkanem prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., 

předkládám tento posudek disertační práce pod názvem Znalec a znalecký posudek v civilním 

procesu. 

 

I. 

Výsledky práce 

(včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí k publikaci a hodnocení, zda přináší 

nové závěry a poznatky v oblasti výzkumu) 

 

Doktorand v úvodu své práce vytyčil zkoumanou problematiku, stanovil cíle a metody své práce. 

Náležitě přitom uvedl, že správné a efektivní využívání tohoto důkazního prostředku má přímý 

vliv na hospodárnost soudního řízení (pozn. myšleno civilní řízení), zejména na jeho rychlost. Za 

cíl práce bylo doktorandem zvoleno podání celkového obrazu, jak základních pilířů a účelu 

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

dokazování znaleckým posudkem. Mimo uvedené se doktorand rovněž zaměřil na vymezení 

vztahu mezi způsobem regulace znalecké činnosti a jejími dopady na provádění dokazování 

v civilním řízení, stejně jako identifikaci určitých kritických momentů, které v soudní praxi 

nastávají za současného posouzení vymezení pozitivních a negativních dopadů nově 

připravované právní úpravy. Doktorand při zpracování práce postupoval systematicky, aby 



ověřil správnost své hypotézy, že „…porozumění vztahů mezi povinnostmi znalce při vypracování 

znaleckého posudku a řádnými náležitostmi znaleckého posudku a efektivním využitím tohoto 

důkazního prostředku v civilním řízení může hrát důležitou roli při nalézání dobré praxe při 

dokazování v civilním řízení…“. Teoreticko-právním rozborem a výkladem postavení znalce v 

českém právním řádu, porovnáním právní úpravy znalecké činnosti v Rakousku a na Slovensku, 

polemizováním s názory autorů odborné literatury ke znaleckému posudku, jako až místy 

kritickému vyhodnocení vzájemného vlivu výkonu znalectví a dokazování znaleckým posudkem 

v civilním řízení, se doktorand myšlenkově posunul směrem ke změnám právní úpravy jak 

v oblasti znalectví, tak procesní úpravy. Z rozboru, který je v práci proveden, je zřejmé, že obě 

oblasti právní úpravy činnosti znalců, tedy samotná organizace výkonu znalecké činnosti na 

straně jedné a dokazování znaleckým posudkem na straně druhé, spolu úzce souvisí. Poznatky, 

ke kterým doktorand dospěl tvůrčím přístupem, v závěrečném shrnutí syntetizoval a 

zevšeobecnil do úvah de lege ferenda. Je možné konstatovat, že disertační práce obsahuje nové 

poznatky, které je vhodné po úspěšné obhajobě publikovat jako hodnotný výsledek vědeckého 

bádání. 

 

II. 

Aktuálnost (novost) tématu 

 

Je nepochybné, že problematika optimálního nastavení znalecké činnosti je nanejvýš aktuální. 

Přitom nejde o téma nové, nicméně v souvislosti s projednávaným novým zákonem o znalcích 

v Poslanecké sněmovně ČR a doprovodného zákona, který novelizuje ust. § 127a o.s.ř., resp. 

s představením věcného záměru civilního řádu soudního, hodnotím požadavek na zpracování 

problematiky jako naléhavý. Daný výběr svědčí o schopnosti doktoranda vystihnout to, co patří 

v současnosti v rámci věcného záměru zákona o znalcích a ve fázi projednávání zákona 

v Poslanecké sněmovně (doktorand se dlouhodobě podílel jako člen poradního orgánu ministra 

spravedlnosti na projednávání připomínek k připravovanému věcnému záměru zákona o 

znalcích a ve fázi jeho projednání v Poslanecké sněmovně jako člen užšího týmu poslankyně 

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

pozměňovací návrhy) k nejdůležitějšímu.  

 

III. 

Systematické členění práce, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 

Co se týče systematiky, práce je strukturována celkem do šesti kapitol, nepočítaje v to Závěr 

práce (str. 206 a násl.), Seznam zkratek (str. 211), Přílohovou část č. 1 a č. 2 (str. 212 a 213), 

Seznam použitých zdrojů (str. 214 a násl.) a oba jazykové Abstrakty (str. 224 a 225). Doktorand 

při zpracování práce postupoval logicky, když hned v úvodu specifikoval a objasnil zvolené 

metody zpracování problematiky a způsob jejich použití za účelem dosažení jak cíle primárního, 

tak cílů dílčích. Stejně tak se k použitým metodám výzkumného zpracování tématu práce vrátil 

v závěrečném shrnutí (str. 190 a násl.), tam v jednotlivých podkapitolách s konkretizací vždy té 



metody, která se vztahuje ke konkrétní analýze oblasti výzkumu, které se doktorand věnuje. 

Zformulování základní hypotézy (provedené v podkap. 1.1 práce) a v rámci zvolené metodologie 

práce (vymezené v podkap. 1.3 práce) doktorand vymezil logickou výstavbu textu. Struktura 

práce tomu přiměřeně odpovídá. Kapitoly práce na sebe navazují, v celku práce tvoří kompaktní 

celek. Precizování obsahu přes zvolenou strukturu a za použití základních metod práce 

umožnilo doktorandovi postupně dospět k žádoucímu účelu a naplnění stanoveného cíle práce 

(v souladu s obsahem podkap. 1.2 práce). S tématem náročným jak z pohledu teoretických 

znalostí, vstupních údajů, tak jejich zpracování a použitých metod práce, se doktorand vypořádal 

zdárně. 

 

IV. 

Vyjádření k práci 

 

Disertační práce je vyjma Úvodu (označený jako kap. 1. práce) a Závěru (bez číselného značení 

kap. práce) složená z pěti kapitol, které jsou vnitřně dále strukturované do podrobnějších 

podkapitol a dalšího členění textu práce. Naplněný rozsah práce již doktorandovi neumožnil 

věnovat se dalším relevantním obsahovým součástem tématu, avšak v úvodu vymezil rozsah 

svého bádání a tento respektoval a dodržel jej.  

V kap. 1. práce (str. 20 a násl.) vymezil doktorand základní pojmy – znalec, znalecký posudek, 

znalectví a znalectví jako vědecká disciplína. Tyto pojmy jsou základními stavebními kameny 

disertační práce a východiskovými body pro postup při zpracování dalšího textu práce, 

zvolenými za účelem dosažení výzkumného cíle. Doktorand pracoval s odbornou literaturou, 

přičemž s velkým přehledem a výbornou orientací prezentoval především hodnocení a názory 

na kogentní normy tvořící základ právní úpravy zkoumaného tématu. Doktorand zde správně 

neopomněl rozpracovat poznámky k poslednímu legislativnímu návrhu zákona o znalcích 

(podkap. 2.6 práce), jehož přijetí je dle důvodové zprávy odůvodňováno 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 přezkoumání 

znaleckých posudků“.  

Pozitivně hodnotím provedené byť „stručné“ (přesně takto to doktorand v názvu své kapitoly 

označil) porovnání právní úpravy znalecké činnosti v Rakousku a na Slovensku v kap. 3. práce 

(str. 76 a násl.), i když doktorand nezdůvodnil, proč si pro svoji komparaci vybral právě tyto 

sousední země, a přitom vlastně opomněl inspirativní německou právní úpravu. Pozornosti 

doktoranda neunikla především zvyšující se potřeba přeshraniční spolupráce při dokazování 

znaleckým posudkem v rámci EU (viz podkap. 3.3 práce), lze kvitovat poznámky doktoranda 

k činnosti EEEI na str. 91 až 92.  

Ve 4. kap. práce (str. 93 a násl.) doktorand provedl vlastní analýzu tématu své práce. Doktorand 

se postupně zabývá dokazováním, znaleckým posudkem a dokazováním znaleckým posudkem, 

v závěru přináší i pohled na plánované změny v dokazování znaleckým posudkem, a to jak 

v právní úpravě o znalcích, tak co se týče změn v zadání posudku stranou řízení (dle novelizace 



ust. § 127a o.s.ř. by se měla možnost využití znaleckého posudku předloženého stranou řízení 

jako důkazu znaleckým posudkem omezit na případy, kdy „s tím souhlasí všichni účastníci 

řízení“) (srov. str. 161). 

Následující kapitolu o rozsahu 26 stran vlastního textu věnoval doktorand vyhodnocení 

vzájemného vlivu výkonu znalectví a dokazováním znaleckým posudkem v civilním řízení (kap. 

5. práce), ve které lze souhlasit s tvrzením doktoranda, že „tradiční zkušenosti s dokazováním 

znaleckým posudkem v našem civilním procesu nelze vždy adaptovat v nových podmínkách 

zadávání znaleckého posudku soudem i stranami řízení“ (srov. str. 164). V návaznosti na toto 

konstatování si doktorand položil otázku, na kterou následně hledal odpověď. 

Závěrečné hodnocení doktoranda provedené v kap. 6. práce (str. 190 a násl.) přináší vlastní 

názory a vyvozování závěrů předložených tezí. Doktorand si na podkladě platné právní úpravy 

položil dvě otázky, a to zda (i) Vedou plánované změny ke zlepšení situace při využití znaleckých 

posudků v civilním řízení? (podkap. 6.2 práce, str. 192 a násl.), (ii) Jak lze v současné praxi využít 

inspiraci ze zahraničí při využití znaleckého posudku zadaného stranou v civilním řízení? 

(podkap. 6.3 práce, str. 197 a násl.). Navazují náměty de lege ferenda v oblasti úpravy znalectví i 

civilního procesu (podkap. 6.4 práce, str. 199 a násl.). 

Závěry práce na str. 206 až 210 navazují na již dostupné prameny, lze s nimi v podstatě vyslovit 

souhlas. 

Kladně hodnotím prezentaci aktuální judikatury k relevantním právním aspektům tématu 

disertační práce. Doktorand prokázal výbornou znalost normativního textu, schopnost právní 

analýzy, výkladu, právní argumentace, syntézy a zevšeobecnění svých myšlenek při současném 

nabídnutí námětů de lege ferenda. V práci na odpovídající úrovni polemizoval s odbornými 

názory ostatních autorů, jakož i s výsledky ustálené soudní praxe, přitom stojící pevně na svých 

přesvědčeních ke zkoumané problematice. 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

 

Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny. Stylistická 

stránka je na odpovídající úrovni. V práci se nevyskytují gramatické nebo pravopisné chyby. 

Jazyk je právně kultivovaný, projev doktoranda srozumitelný a jasný. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

 

Navrhuji, aby doktorand v rámci obhajoby své práce vyslovil a přednesl vlastní názory a úvahy 

na možné koncepty organizace znalectví (ty jsou v práci naznačeny, bez vlastního názoru 

doktoranda k nim viz str. 200 až 202 práce), stejně jako ke změně právní úpravy předložení 

znaleckého posudku účastníkem řízení dle ust. § 127a o.s.ř. (doktorand sympatizuje s anglickou 

právní úpravou, která možnost zadat posudek stranou řízení váže na souhlas procesního soudu) 

– nechť doktorand ve stručnosti představí své názory na možné změny de lege ferenda 



s ohledem na možnou inspiraci v právních úpravách sousedních zemích (především v rakouské 

právní úpravě, na Slovensku, ale také s ohledem na německou právní úpravu) (to je 

doktorandem v práci opět naznačeno, avšak bez jasného názoru k nim viz str. 197 až 199, stejně 

tak viz str. 202 až 205 práce). 

 

VII. 

Formulace závěrů oponenta disertační práce 

 

Doktorand ve své disertační práci prokázal schopnost tvůrčí práce v daném oboru. 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

VIII. 

Doporučení k obhajobě 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 1. března 2019 

 

 

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

oponent disertační práce 

    


