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Úvod
S rozvojem vědy a techniky dochází k nárůstu odborných poznatků využitelných
pro účely dokazování. S tímto rozmachem přirozeně roste i okruh poznatků, které přesahují
rámec běžných znalostí orgánů činných v trestním řízení. Trestní proces je proto stále do
větší míry závislý na účasti znalců, jejichž znalecké posudky jsou v řadě případů klíčové
pro řádné zjištění skutkového stavu.
Znalecká profese se zároveň u laické i odborné veřejnosti netěší příliš velké důvěře.
Z řad praktiků zaznívá názor, že znalecké posudky nedosahují příliš velké kvality a na
jejich správnost se nelze vždy spolehnout. V průběhu posledních let se proto vedla debata,
zda dosavadní právní úprava poskytuje dostatečné záruky pro kvalitní znaleckou činnost.
Dlouhodobé volání po legislativních změnách vyústilo minulý rok v přijetí zákona
č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabyde
účinnosti 1. 1. 2021 a který se snaží reagovat na řadu problémů znalecké činnosti
kritizovaných ze strany odborné veřejnosti.
Tato práce se zabývá problémy znaleckého dokazování v trestním řízení v kontextu
současných legislativních změn. Neomezuje se na problémy právní úpravy znalecké
činnosti, ale pojednává i o problémech faktických, které jsou se znaleckým dokazováním
spojeny ze své podstaty a které vyplývají z informační bariéry mezi orgány činnými
v trestním řízení a znalci. Naopak tato práce nemá ambice podat ucelený výklad právní
úpravy znalectví, protože to by v práci tohoto formátu nebylo pro rozsah problematiky
dobře možné.
Téma diplomové práce jsem si vybrala především proto, že na něm pokládám za
zajímavou otázku faktického přesouvání soudního rozhodování ze soudu na znalce.
Zároveň téma považuji za aktuální vzhledem k probíhajícím změnám právní úpravy
znalectví.
V práci si kladu za cíl pojmenovat nejvýznamnější problémy znaleckého
dokazování v trestním řízení a tam, kde je to vhodné, analyzovat změny relevantní právní
úpravy a případně se vyjádřit k jejich možným vlivům na popisované problémy.
Jako předmět této práce jsem vybrala 5 okruhů problémů vznikajících
při znaleckém dokazování, které vnímám jako nejzávažnější nebo nejčastěji kritizované ze
strany odborné veřejnosti.
Na prvním místě se zabývám postavením znalce v trestním řízení a problémy
s přesunem soudního rozhodování ze soudu na znalce. K takovému přesunu dle mého
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názoru dochází jednak z důvodu potíží při přezkumu věcné správnosti znaleckých
posudků, jednak z důvodu přibírání znalců k posouzení otázek, které znalci nejsou schopni
posoudit kvalifikovaněji než soud.
Vzhledem k významnému postavení znalce v trestním řízení, které z této situace
vyplývá, dále v práci představuji záruky, které poskytuje současná právní úprava pro
kvalitní výkon znalecké činnosti, a popisuji možnosti postihu znalce za podání záměrně
nepravdivého nebo zkresleného znaleckého posudku. Zatímco kvalita znaleckých posudků
je velmi častým předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti, záměrně nepravdivým
a zkresleným posudkům je věnována značná pozornost i ze strany veřejnosti laické
v důsledku velké mediální atraktivity případů spojených s takovými znaleckými posudky.
Další z rozebíraných problémů – průtahy v řízení vznikající v souvislosti se
znaleckým dokazování – jsem vybrala z důvodu značné kritiky současného stavu ze strany
veřejného ochránce práv a lidskoprávních organizací, ale i množství judikatury Ústavního
soudu vyjadřující se k tomuto tématu a několika případů, ve kterých se Česká republika
v souvislosti s průtahy zapříčiněnými znaleckým dokazováním ocitla před Evropským
soudem pro lidská práva.
Na posledním místě se zabývám problémem s výší znalecké odměny. Vzhledem
k tomu, že by tento problém měla odstranit nová právní úprava účinná od 1. 1. 2021, bylo
pojednání o znalečném zařazeno ke konci této práce.
Úplným závěrem ve stručnosti zmiňuji některé dílčí změny, které přináší nová
právní úprava znalectví.
Při psaní této práce jsem vycházela zejména z dostupné knižní i časopisecké
odborné literatury, výstupů z odborných konferencí zabývajících se tématy spojenými se
znaleckou činností, doporučení veřejného ochránce práv a lidskoprávních organizací
a relevantní judikatury a legislativy. Teoretické poznatky jsem se snažila ilustrovat
reálnými příklady využití znaleckých posudků v trestním řízení, které jsem získala od
znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie a od mého zaměstnavatele –
advokáta, který se v rámci své praxe věnuje obhajobě ex offo.
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1. Prameny právní úpravy znalectví
1.1. Platná a účinná právní úprava
Právní úprava znalecké činnosti se rozpadá do několika právních předpisů. Tyto
právní předpisy zároveň v současnosti procházejí změnami v souvislosti s přijetím zákona
č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který vstoupil
v platnost k 9. 10. 2019, účinnosti ale nabývá až k 1. 1. 2021.
Z platné a účinné právní úpravy se otázkami souvisejícími se znaleckou činností
zabývají na prvním místě jednotlivé procesní předpisy, v kontextu trestního řízení zákon
č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „TŘ“ nebo „trestní řád“), který upravuje znalecké
dokazování v § 105 a 110. V těchto 8 ustanoveních nalezneme základní pravidla, která
souvisejí s využitím znaleckého posudku jako důkazního prostředku v trestním řízení.
Jedná se zejména o procesní pravidla pro přibrání znalce nebo znaleckého ústavu orgány
činnými v trestním řízení, procesní práva znalce při přípravě znaleckého posudku,
vymezení předmětu znaleckého zkoumání, úpravu provedení důkazu znaleckým posudkem
a pravidla pro odstraňování vad znaleckých posudků. Od 1. 1. 2002 je součástí právní
úpravy obsažené v trestním řádu výslovně stanovená možnost procesních stran předkládat
vlastní znalecké posudky a povinnost zacházet s takovými posudky za splnění zákonných
podmínek stejně jako s posudky předloženými orgány činnými v trestním řízení.1
V trestním řádu nalezneme také možnost podávat námitky proti osobě znalce, jeho
odbornému zaměření a nevhodným otázkám, které mu byly položeny. V neposlední řadě
upravuje trestní řád i poučovací povinnost vůči znalci v souvislosti s jeho předvoláním a
některá pravidla pro přiznání znalečného. V dalších otázkách trestní řád odkazuje na
zvláštní předpisy.
Těmi se rozumí zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „zákon o
znalcích“) a prováděcí předpisy k tomuto zákonu. Zákon o znalcích se zabývá znaleckou
činností jako takovou, kdy stanoví zejména podmínky výkonu znalecké činnosti jak ze
strany znalců, tak ze strany znaleckých ústavů a znalců nezapsaných do seznamu, práva a
povinnosti znalců vč. práva na znalečné a přestupky v oblasti znalecké činnosti. Současně
upravuje obdobné otázky týkající se činnosti tlumočníků.

1

Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
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Pro zákon o znalcích je charakteristická jeho do značné míry stručná formulace,
kdy tento zákon k dnešnímu dni čítá pouhých 41 paragrafů. Zákon nicméně zastřešuje
velmi rozmanitou činnost, dopadá na znalce napříč znaleckými obory a odvětvími, zároveň
upravuje činnost znalců vystupujících v soudních řízeních, ale i znalců připravujících
znalecké posudky za jinými účely, navíc reguluje kromě znalecké činnosti i činnost
tlumočníků. Určitá stručnost právní úpravy je proto odůvodněná snahou zákonodárce
upravit pouze úzký společný základ znalecké a tlumočnické činnosti.
Zákon o znalcích provádí dvě vyhlášky, v první řadě vyhláška ministerstva
spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících (dále jen
„vyhláška č. 37/1967 Sb.“), ve které nalezneme mimo jiné konkrétní sazby znalecké
odměny. Jednotlivými obory a odvětvími znalecké činnosti se pak zabývá novější vyhláška
č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké
činnosti (dále jen „vyhláška č. 123/2015 Sb.“).
Jak již bylo naznačeno výše, právní úprava znalectví bývá označována za velmi
stručnou až kusou. Shora uvedenou právní úpravu proto doplňuje instrukce Ministerstva
spravedlnosti č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním
řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách (dále jen „instrukce
č. 8/2017“), jejímž prostřednictvím se Ministerstvo spravedlnosti snaží odstranit některé
nežádoucí mezery v právní úpravě znalectví.
1.2. Legislativní změny
Vzhledem k tomu, že v současné době platný a účinný zákon o znalcích nabyl
účinnosti již 1. 7. 1967, tedy před přibližně 53 lety, je mu vyčítána určitá zastaralost, která
je zdrojem řady problémů dále rozebraných v této práci. V průběhu více než padesátiletého
období platnosti a účinnosti zákona o znalcích proběhly rozsáhlé společenské změny, ale
i výrazný vědecký rozvoj, se kterým je znalecká činnost jako činnost odborníků nerozlučně
spojena. Oproti tomu právní úprava znalectví výrazné změny nezaznamenala: zákon o
znalcích byl co do své podoby dosud velmi stabilní a za dobu jeho účinnosti byly přijaty
pouze čtyři2 spíše dílčí změny.3 Pokusy o širší revizi právní úpravy znalectví, které
proběhly v r. 2009 a 2011, skončily bezvýsledně.4
2

Poprvé se tak stalo teprve v r. 2006, a to zákonem č. 322/2006 Sb., kterým byla do odměny znalce
zahrnuta částka odpovídající DPH. Druhá novelizace provedená zákonem č. 227/2009 Sb. pouze přidělila
identifikační číslo těm znalcům, kteří je dosud neměli přidělené.
Podstatnější změny přinesl zákon č. 444/2011 Sb., kterým byly rozšířeny podmínky jmenování znalcem či
tlumočníkem, konkretizován institut mlčenlivosti, který doposud vyplýval pouze ze slibu znalce, a byla
zpřesněna pravidla určení odměny znalce a náhrady nákladů. Dále byly podrobněji upraveny zánik a zcela

4

Přijetí zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech (dále jen „nový zákon o znalcích“) na podzim r. 2019 z tohoto úhlu pohledu
představuje v odborných kruzích dlouho očekávanou událost. Osud návrhu tohoto zákona
byl po dlouhou dobu rovněž nejistý, v průběhu legislativního procesu byl zamítnut
Senátem, Poslanecké sněmovně se ale následně podařilo Senát přehlasovat.5,6 Zákon tak
s účinností od 1. 1. 2021 nahrazuje dosavadní zákon o znalcích a ruší jeho prováděcí
předpisy.
V souvislosti s přijetím nového zákona o znalcích byl schválen také spíše technický
zákon č. 255/2019 Sb., 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 a budou připraveny i nové prováděcí předpisy, které ale dosud
nebyly schváleny, a jejich konečná podoba proto ještě není známá.
S novým zákonem o znalcích je opuštěna dosavadní koncepce společné právní
úpravy znalecké a tlumočnické činnosti. Zákon si klade za cíl odstranit řadu dlouhodobě
kritizovaných problémů znalecké činnosti a přispět k větší kvalitě znalecké činnosti.7
Jednotlivými aspekty současné i nové právní úpravy znalectví a možnými přínosy nového
zákona o znalcích se zabývám dále v textu v rámci výkladu jednotlivých problémů
znaleckého dokazování.

nově i pozastavení práva vykonávat činnost znalce. Touto novelou byly do zákona zakotveny i přestupky a
správní delikty na poli znalecké činnosti.
Poslední novelizace pak proběhla zákonem č. 183/2017 Sb., kterým byla sjednocena terminologie
v souvislosti s přijetím nové právní úpravy přestupků.
Viz znění příslušných novel.
3
Zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících: Historie. In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 1.11.2019].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36/historie
4
KŘÍSTEK, Lukáš, BARBOL, Luděk. Novela zákona o znalcích. Právní rádce. Praha: ECONOMIA, 2009, 17(8),
s. 53-58. ISSN-1210-4817.
5
Sněmovní tisk 72. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 14.1.2020].
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=72
6
Návrh prošel většinou 107 hlasů, tj. získal pouze o 6 hlasů více než potřebných 101. Viz Úterý 10. září 2019.
In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 1.11.2019]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/034schuz/s034014.htm
7
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) k vládnímu návrhu zákona o znalcích, znaleckých
kancelářích a znaleckých ústavech, sněmovní tisk č. 72/0, s. 8-9.
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2. Postavení znalce v trestním řízení a problémy s přesouváním
odpovědnosti ze soudu na znalce
2.1. Základní charakteristika znalce a jeho využití v trestním řízení
Nárůst možností využití vědeckých poznatků v kriminalistické i soudní praxi je
nezbytně spjatý s rozmachem znaleckého dokazování v trestním řízení. Uvádí se, že bez
použití znaleckých posudků se dnešní trestní řízení již prakticky neobejde. 8 Využití
odborníků v trestním řízení se přitom neomezuje na účast znalců a dokazováním
prostřednictvím znaleckých posudků: v trestním řízení se můžeme setkat i s účastí experta
v podobě konzultanta nebo s dokazováním jednodušších odborných skutečností formou
odborných vyjadřování. Tato práce se soustředí zejména na dokazování prostřednictvím
znaleckých posudků.
Znalcem se rozumí „osoba rozdílná od procesních stran i od orgánů činných
v trestním řízení, která má v trestním řízení v procesu dokazování na podkladě svých
odborných znalostí objasnit určitou skutečnost důležitou pro trestní řízení, jejíž objasnění
vyžaduje takové odborné znalosti“.9 Uvedenou definici formulovala právní teorie, neboť
trestní řád definici znalce neobsahuje. Z definice vyplývá základní charakteristika znalce:
v první řadě znalec není ani samostatnou stranou trestního řízení, ani orgánem činným
v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“). Znalce naopak charakterizuje nezávislost na
uvedených osobách a orgánech a vztah znalce k těmto osobám a orgánům může být
důvodem pro podání námitky proti znalci z důvodu pochybností o jeho nepodjatosti.10
Znalec je zároveň osoba rozdílná od osoby svědka (k historickému pojetí znalce
jako svědka viz kap. 2.2.).11 Znalecký posudek je tak samostatným důkazním prostředkem
se všemi důsledky s tím spojenými, zejména se provádí podle samostatného ustanovení
trestního řádu, tedy primárně výslechem znalce, od kterého je ale v přípravném řízení
možné upustit.12
8

MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika [online]. 2010, 42(3) [cit. 2.11.2019]. Dostupné
z: https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-znaleckeho-posudku.aspx
9
PÚRY, František. Znalec v trestním řízení. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. Praha: C. H.
Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. S. 1415.
10
Podle současného zákona o znalcích znalec nesmí podat znalecký posudek, je-li pochybnost o jeho
nepodjatosti dána pro „jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich
zástupcům“. Viz § 11 zákona o znalcích, podobně § 18 nového zákona o znalcích.
11
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 3. 6. 1976, sp. zn. 4 Tz 98/76,
[R 11/1977 tr.].
12
Dle § 108 TŘ se znalecký důkaz provádí výslechem znalce. Vyhotovil-li znalec posudek písemně, je možné,
aby se na něj při výslechu pouze odkázal a posudek stvrdil. V přípravném řízení je možné od výslechu znalce
upustit, pokud OČTŘ nemá pochybnosti o spolehlivosti a úplnost posudku. V takovém případě je možné
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Dále znalce definuje jeho úloha v trestním řízení, kterou je objasňování odborných
otázek důležitých pro trestní řízení. Při tomto úkolu je vázán svým odborným zaměřením,
jehož hranice nesmí v žádném případě překračovat. Oborné zaměření znalce zároveň
představuje druhý důvod, pro který lze proti osobě znalce podávat námitky.13
Naopak je znalci zapovězeno řešit otázky právní, tedy vyjadřovat se k právnímu
posouzení a hodnocení důkazů.14 Tyto otázky jsou vyhrazeny soudu.
Stejně tak znalec nemůže do činnosti OČTŘ zasahovat tím, že by samostatně
prováděl důkazy a procesní úkony, aby si opatřil podklady pro znalecké zkoumání –
v tomto ohledu musí vycházet z obsahu spisu.15 V případě potřeby ale může využít
možnosti stanovené v § 107 TŘ, zejména smí navrhovat, aby byly nejprve dokazováním
objasněny potřebné skutečnosti, účastnit se výslechu obviněného a svědka a při této
příležitosti klást těmto osobám otázky a v odůvodněných případech se účastnit i jiného
úkonu trestního řízení.
Okruh odborných záležitostí, které podléhají znaleckému zkoumání, vyplývá z
§ 105 odst. 1 TŘ, dle kterého OČTŘ přibírá znalce, „je-li k objasnění skutečnosti důležité
pro trestní řízení třeba odborných znalostí“.16 Znalec se ale přibírá pouze v případě, kdy
„pro složitost posuzované otázky“17 nepostačí odborné vyjádření. Přibrat znalce je možné
v kterékoliv fázi řízení a OČTŘ tak činí vždy formou opatření.18 Znalecké posudky mohou
samozřejmě předkládat i strany.19
Jednodušší odborné skutečnosti se v souladu s výše uvedeným v zájmu ekonomie
řízení nedokazují prostřednictvím znaleckého posudku, ale odborného vyjádření. Odborné
vyjádření je na rozdíl od znaleckého posudku listinným důkazem a v hlavním líčení
a veřejném zasedání se proto provádí tak, že se předloží stranám, případně i svědkům a
znalcům k nahlédnutí, nebo se k návrhu některé z uvedených osob přečte.20 Na rozdíl od
znaleckého posudku odborné vyjádření může vypracovat každá osoba, která k tomu má

následně v řízení před soudem za podmínek stanovených § 211 odst. 5 TŘ místo výslechu znalce znalecký
posudek přečíst.
13
Poslední důvod pro podání námitek je nevhodná formulace otázek položených znalci. Viz § 105 odst. 3 TŘ.
14
§ 107 odst. 1 TŘ.
15
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 1999, sp. zn. 5 Tz 145/98, [SR 4/1999 s. 134].
16
§ 105 odst. 1 TŘ.
17
Tamtéž.
18
ŠÁMAL, Pavel. Důkazní prostředky. In: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo
procesní. 4. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 1053 s. ISBN 978-80-7400-496-4. S. 404.
19
§110a TŘ.
20
ŠÁMAL, Pavel. Důkazní prostředky. In: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo
procesní. Op. cit. S. 397.
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potřebné odborné předpoklady (včetně znalce).21 Za odborné vyjádření se považuje
i lékařská zpráva o zranění poškozeného.22
V praxi může činit potíže učinění úsudku o složitosti posuzované otázky, která je
vyjma případů, kdy použití znaleckého posudku stanoví přímo zákon, rozlišujícím
kritériem pro použití znaleckého posudku a odborného vyjádření. Posouzení složitosti dané
otázky je ze své povahy také odbornou záležitostí, což přináší určité komplikace pro
OČTŘ.
V některých případech potřebná vodítka pro posouzení složitosti otázky poskytuje
judikatura: znalecký posudek tak bude nutné si vyžádat např. v souvislosti s dopravními
nehodami za účelem určení rychlosti jízdy motorového vozidla a jeho brzdné dráhy nebo
určení okamžiku smrti. V jiných případech může posouzení typově zdánlivě stejných
záležitostí dosahovat rozdílné složitosti: takto se znalecký posudek vyžaduje například
v případě složitějšího určení výše škody způsobené trestným činem, stanovení výše
bolestného nebo množství alkoholu v krvi. V těchto případech se ale v jednodušších
záležitostech za dostatečné považuje vyžádání odborného vyjádření.23
Složitostí posuzované otázky se není třeba zaobírat v případech, kdy znalecký
posudek vyžaduje přímo zákon. Trestní řád tak činí ve dvou případech. Prvním takovým
případem je provedení prohlídky a pitvy mrtvoly, které je nutné provést obligatorně vždy,
pokud existuje podezření, že úmrtí osoby bylo způsobeno trestným činem.24 Druhý případ
představuje vyšetření duševního stavu obviněného, kdy se obligatorně přibírá znalec
z oboru psychiatrie.25
V některých případech zákon stanoví povinnost přibrat znalce dva. Trestní řád
společně se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen „ZSM“) tak stanoví
v první řadě pro podání posudku za účelem provedení právě zmíněné prohlídky a pitvy
mrtvoly.26 Dva znalce je nutné přibrat i pro vyšetření duševního stavu mladistvého
obviněného, kdy se obligatorně přibírá jeden znalec z oboru zdravotnictví, odvětví
psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a jeden znalec z oboru zdravotnictví nebo

21

§ 105 odst. 5 TŘ.
ŠÁMAL, Pavel. Důkazní prostředky. In: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo
procesní. Op. cit. S. 397.
23
ŠÁMAL, Pavel. § 105. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I: § 1 – 156. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. S. 1566 – 1586.
24
§ 105 odst. 4 a § 115 odst. 1 TŘ.
25
§ 116 odst. 1 TŘ.
26
§ 105 odst. 4 TŘ.
22
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pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou psychologii.27 Konečně se dva
znalci přibírají pro vyhotovení znaleckého posudku za účelem „objasnění skutečnosti
zvláště důležité“.28 Jako příklad takové skutečnosti jsou v literatuře uváděny technické
aspekty zvlášť těžkých nehod např. letadel či jaderných zařízení.29
Znalec je oprávněn si přibrat v případě potřeby k řešení dílčích otázek konzultanta,
za posudek však odpovídá i v konzultované části posudku znalec.30
Konečně ve „výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního
vědeckého posouzení“31 je možné zpracování znaleckého posudku uložit tzv. „vědeckým
znaleckým ústavům“,32 kterými se rozumí státní orgán, vědecký ústav, vysoká škola nebo
instituce specializovaná na znaleckou činnost.33,34 Těmito ústavy se zpravidla rozumí
ústavy zapsané v oddílu II seznamu znalců a tlumočníků. Toto pravidlo je nutné vnímat
v kontextu § 11 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., který naopak stanoví, že OČTŘ vyžaduje
posudek primárně od ústavu specializovaného na znaleckou činnost. Systematickým
výkladem proto dovodíme následující posloupnost výběru subjektu pro podání znaleckého
posudku: primárně se přibírá soukromoprávní znalecký ústav, tj. ústav zapsaný v I. oddíle
seznamu znaleckých ústavů (ke kategoriím znaleckých ústavů blíže viz kap. 3.3.).
Z důvodu hospodárnosti nebo v případě, že v daném oboru a odvětví není zapsán žádný
takový ústav, je možné přibrat znalce – fyzickou osobu. Až v případě zvlášť obtížných
případů vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení je možné přibrat veřejnoprávní
znalecký ústav zapsaný v II. oddíle seznamu znaleckých ústavů.35
Dále v případě, že pro některý z oborů není v seznamu zapsaný žádný znalec,
pokud znalec zapsaný v seznamu nemůže úkon provést nebo by to bylo spojeno
s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, je možné, aby byl ustanoven pro podání
konkrétního znaleckého posudku znalec ad hoc. Jako znalec ad hoc může vystupovat
pouze osoba, jež disponuje potřebnými odbornými předpoklady a s ustanovením do funkce
souhlasí. Zároveň znalec ad hoc musí složit slib, jinak není oprávněn podat znalecký
posudek.36
27

§ 58 odst. 1 ZSM.
§ 105 odst. 4 TŘ.
29
ŠÁMAL, Pavel. § 105. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I: § 1 – 156. Op. cit. S. 1566 – 1586.
30
§ 10 odst. 2 zákona o znalcích, podobně § 23 nového zákona o znalcích.
31
§ 110 odst. 1 TŘ.
32
ŠÁMAL, Pavel. § 105. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I: § 1 – 156. Op. cit. S. 1566 – 1586.
33
§ 110 odst. 1 TŘ.
34
Viz ŠÁMAL, Pavel. § 105. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I: § 1 – 156. Op. cit. S. 1566 – 1586.
35
Tamtéž.
36
§ 24 zákona o znalcích.
28
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Výše popsané situace bych chtěla ilustrovat na příkladech běžných znaleckých
posudků a odborných vyjádření z praxe obhájce ex offo. Při psaní této práce jsem měla
k dispozici celkem 10 znaleckých posudků použitých v 5 trestních věcech, kdy v jednom
případě bylo trestní stíhání vedeno pro krádež vloupáním ve stádiu pokusu, ve 3 případech
pro loupež a v posledním případě pro znásilnění. Zároveň mi bylo poskytnuto 6 odborných
vyjádření vyžádaných v uvedených trestních věcech.
V případech krádeže a loupeží byl přibrán znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady za účelem určení ceny odcizených věcí a výše způsobené škody. Pro ocenění
odcizených věcí bylo v jiném případě využito i jednodušší formy odborného vyjádření.
V trestních věcech týkajících se loupeží byly vyhotoveny znalecké posudky také
pro posouzení duševního stavu obviněného, k jejichž podání byl přibírán znalec z oboru
zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Pokládané otázky jsou ve všech těchto znaleckých
posudcích v zásadě stejné. Jako první se obvykle objevuje dotaz, zda obviněný trpí duševní
poruchou, závislostí na alkoholu nebo jiné návykové látce nebo sexuální deviací a zda jí
případně trpěl v době spáchání trestného činu. Pokud byla dána taková skutečnost v době
spáchání trestného činu, znalec zjišťuje její vliv na rozpoznávací a ovládací schopnosti
obviněného. OČTŘ se táže, zda byla dána patická opilost, případně zda obviněný věděl,
jaký vliv na něj bude mít požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Dále znalec zjišťuje,
jestli je pobyt obviněného na svobodě nebezpečný, a odpovídá na dotazy ohledně
vhodnosti ambulantní, ústavní léčby nebo zabezpečovací detence. V zásadě vždy se
posuzuje i schopnost obviněného chápat smysl trestního řízení a smysl případného trestu.
Nakonec je znalci dán prostor pro uvedení dalších relevantních zjištění dle jeho úvahy.
U pokusu o krádež vloupáním byla navíc využita daktyloskopická, trasologická,
mechanoskopická a genetická odborná vyjádření, a to za účelem porovnání zajištěných
daktyloskopických stop s otisky prstů prověřovaných osob a majitele bytu, vyhodnocení
zajištěné stopy – otisku rukavice na dveřích, zjištění nástroje, kterého bylo použito
k poškození zámkové vložky a zjištění DNA z nedopalku cigarety nalezeného na místě
činu. Odborná vyjádření byla vypracována znaleckými ústavy.
Za nejzajímavější považuji využití znaleckých posudků v případě znásilnění, ve
kterém byly znalecké posudky využity v situaci „tvrzení proti tvrzení“. V tomto případě
byli přibrání dva znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie za účelem posouzení
duševního stavu obviněného, dva znalci totožného zaměření pro posouzení duševního
stavu poškozené a znalecký ústav k podání posudku z oboru kriminalistika, odvětví
genetika za účelem posouzení zajištěného genetického materiálu. Odborné vyjádření v této
10

věci představuje lékařská zpráva vystavená v souvislosti s vyšetření poškozené po
znásilnění. Případu se podrobněji věnuji v kapitole 2.4.37
2.2. Teoretické koncepce postavení znalce v soudním řízení
Z uvedeného vyplývá, že otázky posuzované znalci v trestním řízení představují
značně odborné záležitosti, o kterých si osoba bez odborného vzdělání zpravidla není
schopná vytvořit kvalifikovaný úsudek. Soud se tak ocitá v paradoxní situaci, kdy je
nejprve OČTŘ pro absenci38 odborných znalostí povinen přibrat znalce, následně je ale
nutné, aby soud sám přezkoumal správnost podaného znaleckého posudku.
Právní teorie si proto klade otázku, zda je v možnostech soudu přezkoumávat
věcnou správnost znaleckých posudků. Pokud bychom přijali východisko, že tomu tak
není, přiznali bychom znaleckému posudku výsadní postavení důkazního prostředku
nadaného nezpochybnitelnou správností, a v důsledku bychom mohli pochybovat o tom,
zda stále rozhodují soudy, nikoliv znalci. Na druhou stranu se nabízí otázka, zda opačný
přístup nepopírá faktickou obtížnost skutečného přezkumu správnosti znaleckých závěrů.
Například Dwyer v tomto ohledu dochází k závěru, že soud je schopen hodnotit
poznatky znalce, ale s určitými limity. Dwyer poukazuje na to, že syntaktická struktura
vyjadřování je všem společná, bez ohledu na to, zda se jedná o vyjádření experta nebo
laika. Zároveň nejsou rozdíly v logických operacích, kterými expert dovozuje závěry
z objektivních skutečností, a logických operací, které používá při hodnocení informací
kdokoliv jiný. I laik by proto měl být schopen přezkoumat závěry experta, pokud expert
tyto závěry odůvodní v rozsahu umožňujícím zrekonstruovat celý proces znaleckého
zkoumání. 39
Dwyer ale zároveň poukazuje na skutečnost, že soud bude v přezkumu znaleckých
závěrů vždy z mnoha důvodů limitován, zejména proto, že zpravidla nebude
v intelektuálních schopnostech soudce přezkoumávat obsahovou stránku argumentace
znalce. Soud tak například nebude schopen posoudit, zda metoda, kterou znalec při
znaleckém zkoumání zvolil, byla zvolena zcela přiléhavě, neboť zpravidla nezná její

37

Ostatním aspektům právní úpravy týkající se činnosti znalců se věnuji v následujících kapitolách. Na tomto
místě uvádím pouze základ, který slouží jako východisko dalšího textu.
38
Ostatně i kdyby odbornými znalostmi OČTŘ disponoval, je zakázáno, aby tyto znalosti použil. Viz rozsudek
Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 16. 2. 1987, sp. zn. 7 Tz 5/87, [R 27/1988 tr.].
39
DWYER, Déirde. The Judicial Assessment of Expert Evidence. Cambridge: Cambridge University Press,
2008. ISBN 978-0-521-50970-1. S. 74-132.
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vhodnější alternativy. Stejně tak nebude schopen posoudit, zda je zvolená metoda správně
aplikována.40
Andrews pak poukazuje na nezbytnost toho, aby poslední slovo v rozhodování měl
vždy soud. Zdůrazňuje, že znalci nejsou neomylní a rozhodování ve věci patří soudu, který
nesmí odmítnutím zabývat se správností znaleckých závěrů přenášet svoji rozhodovací
pravomoc na znalce. Zároveň ale připouští, že hodnocení znaleckých závěrů ze strany
soudu je do jisté míry založené na dojmech a že není reálné očekávat od soudu složité
a odborné zdůvodnění jeho hodnocení znaleckých závěrů.41
Shora uvedené závěry ale nejsou v praxi přijímány zcela univerzálně, jak dokazuje
i rozhodovací praxe českých soudů rozebíraná dále v textu.
Pohled na možnost přezkumu znaleckých posudků a s tím spojené postavení znalce
v soudním řízení se dále lišil i v průběhu historického vývoje. V nejstarším historickém
pojetí znalec vystupoval jako pomocník soudu, jakýsi „nástroj v rukou soudce“.42 Tento
nástroj pak soud používal zejména pro potřeby ohledání.43 Uvedené pojetí zastávali
například teoretici přelomu 19. a 20. století Bonnier a Binding, můžeme ho ale pozorovat
např. i v německém hrdelním řádu Karla V. z r. 1532, hrdelním řádu Josefa I. z r. 1707,
hrdelním řádu Marie Terezie z r. 1768, obecném řádu soudním kriminálním Josefa II.
z r. 1788 i rakouském trestním zákoníku z r. 1803.44,45
Druhá historická koncepce stavěla znalce do postavení svědka. Znalec sice nevnímá
událost svými smysly jako klasický svědek, je ale schopen ji poznat skrze své odborné
znalosti a zkušenosti, a je proto možné, aby podobně jako klasický svědek o této události
vypovídal. Uvedenou koncepci nalezneme např. v prvorepublikovém Výnosu ministerstva
spravedlnosti č. 55.476/24 ze dne 5. ledna 1925.46
V dalším známém pojetí je znalec vnímán jako samostatný subjekt trestního řízení,
tzv. „iudex facti“, kterému je vyhrazen přezkum odborné stránky věci. Jeho zastánci
poukazují na skutečnost, že soud není schopen odbornou stránku věci sám posoudit
(ostatně proto znalce přibírá), a proto nemůže být v jeho silách přezkoumávat správnost
40

Tamtéž.
ANDREWS, Neil (2013). Andrews on Civil Processes: Court Proceedings. UK: Intersentia, 2013. ISBN 9781780681290. S. 355-366.
42
KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 331 s. Právní rukověť. ISBN 978-80-7478-0424. S. 47.
43
Tamtéž.
44
MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Op. cit.
45
MUSIL, Jan. Některé otázky znaleckého dokazování v trestním řízení a teorie kriminalistické expertizy.
Praha: Universita Karlova, 1974. 92 s. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, Monographia XX, s. 12. Citováno
dle: KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Op. cit. S. 47-48.
46
KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Op. cit. s. 48-49.
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odborných závěrů znalce.47 Znalec tak má mít co do vědeckých závěrů poslední slovo.
Uvedenou koncepci přinesli italští pozitivisté Lombroso a Ferri.48 Koncepci znalce jako
vědeckého soudce ale můžeme pozorovat i v některých současných rozhodnutích českých
soudů citovaných níže.
V současné době u nás převažuje chápání znaleckého posudku jako samostatného
důkazního prostředku, které známe již z trestního řádu z r. 1873.49 Se znaleckým
posudkem se zachází stejně jako s ostatními důkazními prostředky: soud není znaleckým
posudkem vázán, znalecký posudek podléhá volnému hodnocení důkazů a musí být
hodnocen v kontextu ostatních důkazních prostředků. Strany se k němu mohou v souladu
se zásadou kontradiktornosti vyjadřovat a poukazovat na jeho nedostatky.50
2.3. Otázka hodnocení znaleckých posudků v české judikatuře
V české judikatuře k postavení znalce a možnostem věcného přezkumu jeho
posudků můžeme pozorovat dva odlišné směry. První větev judikatury, která odmítá
hodnocení věcné správnosti soudem, historicky vychází ve zprávy Nejvyššího soudu České
socialistické republiky schválené usnesením pléna ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Cpj 161/79,
[R 1/1981 civ.], ve které se Nejvyšší soud ČSR přiklonil k myšlence, že soudu nepřísluší
přezkoumávat věcnou správnost znaleckého posudku, protože pro to nemá potřebné
odborné znalosti.51 Uvedené Nejvyšší soud ČSR dále rozvádí: „To však neznamená, že je
soud vázán znaleckým posudkem, že jej musí bez dalšího převzít. Pokud soud má
pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit vlastním
názorem, nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak
odstranil jeho nedostatky, popřípadě aby vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit
jiného znalce, aby věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaného
posudku.“52
Na zprávu Nejvyššího soudu ČSR navázala pozdější judikatura např. rozsudkem
Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009 („Znalecký posudek
(§ 125, 127 OSŘ) soud sice hodnotí jako každý jiný důkaz podle § 132 OSŘ, odborné
závěry v něm obsažené však hodnocení soudem podle § 132 OSŘ nepodléhají.“) nebo
47

Tamtéž.
MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Op. cit.
49
KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Op. cit. s. 30.
50
MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Op. cit.
51
KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckých posudků (a nekvalitní judikatura). Soudce. Praha: Wolters Kluwer,
2017, 19(3), s. 15-24. ISSN 12115347.
52
Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky schválena usnesením pléna ze dne 23. 12. 1980, sp.
zn. Cpj 161/79, [R 1/1981 civ.].
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rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2006, sp. zn. 2 As 27/2006, [NSS
2807/2006] („Pokud však vytýká krajskému soudu, že se nezabýval otázkou věcné
správnosti tohoto posudku, je třeba připomenout, že takové posuzování krajskému soudu
podle správní judikatury ani nepřísluší.“).
Opačný názor vyslovil v některých svých nálezech Ústavní soud.53 Potřebu
hodnotit správnost znaleckého posudku zde Ústavní soud odůvodnil zásadou volného
hodnocení důkazů, která by byla v případě vyloučení přezkumu správnosti posudku
soudem popřena, a nepřípustností přenosu soudního rozhodování na znalce. Z judikatury
Ústavního soudu vyplývá, že znalecký posudek není privilegovaným důkazním
prostředkem, a soud znalecký posudek proto hodnotí jako jakýkoliv jiný důkaz v kontextu
ostatních důkazů dle svého vnitřního přesvědčení. Má-li soud pochybnosti o správnosti
posudku, je nutné, aby doplnil dokazování a tyto pochybnosti odstranil. Nepodaří-li se ani
tak odstranit pochybnosti o správnosti posudku, musí soud postupovat v souladu se
zásadou in dubio pro reo. Odchýlí-li se soud od závěrů znaleckého posudku a zároveň si
nevyžádá revizní znalecký posudek, musí takový postup přesvědčivě odůvodnit. Soud však
nemůže nahrazovat znalecké hodnocení svým vlastním).54
Tomuto postoji Ústavního soudu dodává na přesvědčivosti i skutečnost, že se
k němu Ústavní soud přiklonil kromě výše uvedených nálezů I. a III. senátu
i v plenárním nálezu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08, [155/2008 USn.], ve kterém
se

zabýval

možnostmi

přezkumu

pracovně-lékařského

posudku.

V pozdějších

rozhodnutích Ústavního soudu můžeme nicméně znovu nalézt i opačné tendence (viz např.
usnesení ze dne 12. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1054/13, [ÚS 81/2016]).55
Je tedy zjevné, že judikatura není, co se týče přezkumu věcné správnosti
znaleckých posudků, zcela přehledná. Křístek nicméně uvádí, že v trestním řízení se
nesetkává s tím, že by byla aplikována judikatura odmítající přezkum věcné správnosti
posudku.56 Osobně ale nenacházím důvod pro rozlišování přístupu k hodnocení znaleckých
posudků v různých druzích řízení, protože spor se vede zejména o intelektuálních
schopnostech soudu, které se napříč druhy soudního řízení nijak neliší, a rozdílné závěry
nelze dle mého názoru odůvodnit ani jinými procesními zásadami.
53

Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 77/01, [104/2001 USn.], nález Ústavního
soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06, [73/2007 USn.] nebo nález Ústavního soudu ze dne 20. 5.
2008, sp. zn. I. ÚS 49/06, [92/2008 USn.].
54
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 1330/11, [54/2012 USn.].
55
Shora uvedené se opírá o článek KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckých posudků (a nekvalitní judikatura).
Soudce. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 19(3), s. 15-24. ISSN 12115347.
56
KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckých posudků (a nekvalitní judikatura). Op. cit.
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Zároveň souhlasím s Musilem, že omezení přezkumu věcné správnosti znaleckých
posudků je třeba odmítnout, jakkoliv jsou v důsledku tohoto přístupu kladeny na soud
vysoké nároky.57 Na základě výše uvedených poznatků se domnívám se, že opačný závěr
by vedl k nepatřičnému přenosu rozhodovací pravomoci ze soudu na znalce, který
přinejmenším nedisponuje srovnatelnými zárukami nezávislosti a nestrannosti jako soud
a nenese odpovědnost za zjištění skutkového stavu. Na druhou stranu připouštím, že
přijetím těchto závěrů jsou na soudce kladeny vysoké nároky. Uvedené bych chtěla
ilustrovat v rámci následující kapitoly.
2.4. Ilustrace

problému

na

příkladu

psychologických,

psychiatrických

a sexuologických znaleckých posudků
Psychologické a psychiatrické posudky tvoří nezanedbatelnou část zadaných
posudků.58 Psychologické posudky se využívají zejména pro posouzení osobnosti dané
osoby, rozbor motivace obviněného, zjištění možností resocializace obviněného nebo
hodnocení věrohodnosti. Oproti tomu psychiatrické posudky slouží spíše pro určení
případné duševní poruchy, posouzení schopnosti obviněného rozpoznat protiprávnost
svého jednání a ovládnout své jednání nebo např. pro navržení vhodného léčebného
opatření.59
V oblasti psychologie a psychiatrie se můžeme setkávat se situacemi, kdy je
rozhodnutí o vině prakticky postaveno na znaleckém posudku. Taková situace nastává
typicky u sexuální trestné činnosti, kdy znalecké posudky mohou hrát důležitou roli
v situacích „tvrzení proti tvrzení“. Jako příklad takové situace uvádím případ znásilnění dle
§ 185 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní
zákoník“ nebo jen „TZ“), se kterým jsem se setkala v rámci studovaných znaleckých
posudků. Obviněný se seznámil s poškozenou v klubu, téhož večera jí nabídl, aby u něj
přespala, s čímž poškozená souhlasila a současně obviněnému sdělila, že s ním nebude
spát. Poté, co se přesunuli k němu domů, obviněný poškozenou násilím přinutil
k opakované vaginální souloži a análnímu a orálnímu styku. Poškozená se snažila fyzicky
bránit, ale obviněný ji přemohl, a proto byla dále schopná vyjádřit pouze verbální odpor.
57

MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Op. cit.
Např. v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2011 vyplaceno za všechny posudky 2,5 milionů korun, z toho
1 milion byl vyplacen za celkově 114 psychiatrických a psychologických posudků. Viz Sborník z 1. ostravské
konference soudních znalců konané od 29. 1. do 31. 1. 2012. In: 4. ostravská konference [online]. 2012 [cit.
2.11.2019]. S. 30. Dostupné z: https://www.konferencepsych-znalci.cz/wpcontent/uploads/2016/02/Sbornik_1OKSZ_20121.pdf
59
PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché
(Grada). ISBN 978-80-247-4332-5. S. 196.
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Po několika hodinách se jí podařilo opustit byt obviněného a sešla se s kamarádkou, která
ji přemluvila, ať jde na policii. V uvedené věci byl spolehlivě prokázán pohlavní styk mezi
obviněným a poškozenou, spor se ale vedl o jeho dobrovolnost.
Lékařská zpráva vyhotovená v souvislosti s prohlídkou poškozené po znásilnění
konstatovala pouze drobné oděrky na končetinách poškozené, u kterých se nepodařilo
prokázat souvislost s jednáním obviněného. Proti sobě tak stála výpověď poškozené,
svědkyně – kamarádky poškozené a výpověď obviněného, který trval na dobrovolnosti
pohlavního styku. V uvedené věci byly vyžádány znalecké posudky za účelem posouzení
duševního stavu poškozené, k čemuž byli přibráni dva znalci z oboru zdravotnictví,
odvětví psychiatrie. Dva znalci téhož zaměření byli přibráni také k posouzení duševního
stavu obviněného.
Z posudků o duševním stavu poškozené vyplynulo, že u poškozené došlo
v důsledku trestné činnosti obviněného k rozvoji poruchy přizpůsobení – smíšené úzkostné
a depresivní reakci. Zároveň znalecký posudek konstatoval, že nebyl potvrzen sklon
poškozené ke zkreslování údajů a podávání nepravdivých informací. U obviněného nebyla
znalecky potvrzena žádná porucha duševního nebo sexuálního zdraví ani sklon
k agresivitě.
Soud na základě těchto znaleckých posudků zhodnotil výpověď poškozené jako
věrohodnou a vzal skutek za prokázaný. Obviněný byl proto odsouzen za trestný čin
znásilnění dle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. Pro úplnost dodávám, že
uvedené soudní rozhodnutí obstálo i pohledem odvolacího soudu.
Zásadní roli v uvedené trestní věci tak sehráli znalci, kteří posuzovali duševní stav
poškozené. Vztáhneme-li na tento případ závěry předchozí kapitoly o nutnosti přezkumu
věcné správnosti znaleckých posudků, dostaneme se do relativně obtížné situace: první
znalecký posudek, který konstatoval rozvoj poruchy přizpůsobení, obsahuje standardně
znalecký úkol, výpis ze spisu, dále vlastní psychiatrické vyšetření, ve kterém jsou
zaznamenány informace zjištěné pohovorem s poškozenou (její vyjádření, rodinná
anamnéza, informace o dětství, sexuální a partnerská historie, přání, zájmy, vyjádření
k trestnímu stíhání), které následuje závěr o tom, jak působí poškození objektivně při
vyšetření. Dále posudek obsahuje souhrn, ve kterém je popsán skutek a závěry znalce
o duševním stavu. Na posledním místě se standardně nachází odpovědi na položené
otázky. Z hlediska možného přezkumu chybí jakékoliv vysvětlení vztahu mezi zjištěnými
informacemi a závěry znalce, nelze tedy přezkoumat, jak znalec došel ke svým závěrům.
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Druhý posudek, který konstatoval věrohodnost poškozené a její výpovědi
z hlediska vyjadřovacích schopností, se od prvního rozebraného posudku liší v tom, že
obsahuje informace o tom, jaká byly použity metody vyšetření (Ravenův test, Rorschachův
test, Eysenckův dotazník, dokončování vět, zařazení na Zungově škále deprese, Beckově
škále úzkosti) a u každé zmíněné metody jsou uvedeny závěry získané jejím použitím. Dle
mého názoru ale skutečný závěr o věcné správnosti znaleckého posudku nelze učinit bez
současného přezkoumání vhodnosti volby použité metody, její validity a správnosti jejího
použití, což je iluzorní očekávat od soudu, který k tomu nemá potřebné odborné znalosti.
Ačkoliv některé nedostatky odůvodnění znaleckých závěrů lze objasnit výslechem znalce,
domnívám se, že faktickému přenášení rozhodování na znalce nelze z povahy znaleckého
dokazování zcela zabránit.
V kontextu přezkoumatelnosti znaleckých posudků považuji za zajímavé také
závěry studie psychologa Ptáčka, který provedl analýzu celkem 459 psychologických
znaleckých posudků pocházejících z let 2007 až 2010. Následující tabulka prezentuje
závěry uvedené studie:60

Ze zkoumaného vzorku pouze 15 % znaleckých posudků obsahovalo vysvětlující
závěry nebo komentáře, naopak neodůvodněné nebo nepodložené závěry byly přítomny
v 57 % zkoumaných posudků. U hodnocení viktimizačních syndromů dosahovaly
neodůvodněné závěry dokonce 96 %. Odůvodnění znaleckých posudků je přitom
základním předpokladem jejich přezkoumatelnosti.
Studie zároveň poukazuje na další problém, který způsobuje informační bariéra
mezi OČTŘ a znalci, a to je zadávání nevhodných znaleckých úkolů. I prostřednictvím
zadávání úkolů, které znalec neumí posoudit kvalifikovaněji než soud, dochází
k nevhodnému přesunu odpovědnosti ze soudu na znalce.

60

Tabulka kompletně převzata z Sborník z 1. ostravské konference soudních znalců konané od 29. 1. do 31.
1. 2012. In: 4. ostravská konference [online]. 2012 [cit. 2.11.2019]. S. 14. Dostupné z:
https://www.konferencepsych-znalci.cz/wp-content/uploads/2016/02/Sbornik_1OKSZ_20121.pdf
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Takovým příkladem může být posuzování specifické věrohodnosti. Posuzování
věrohodnosti je jedním z běžných úkolů znalců, přesto 95 % posudků zkoumaných v rámci
shora uvedené studie obsahovalo dle Ptáčka její dojmové hodnocení.
Z hlediska teorie rozlišujeme věrohodnost obecnou a specifickou: zatímco obecnou
věrohodnost chápeme jako svědeckou způsobilost, tedy schopnost vnímat, zapamatovat si
a

reprodukovat

událost,

kterou

jsme

zažili,

specifická

věrohodnost

vypovídá

o věrohodnosti konkrétní výpovědi. Věrohodnost soud zkoumá, aby si učinil úsudek
o pravdivosti posuzované výpovědi. Obecná věrohodnost osoby toho o pravdivosti její
konkrétní výpovědi mnoho nevypovídá, a proto bude pro soud důležité zejména posouzení
specifické věrohodnosti.61 Právě její posouzení ale zároveň činí v praxi problémy.
Existují sice metody, které si kladou za cíl specifickou věrohodnost určit.
Nejznámější z nich je Statement Validity Assessment, která je uznávána např. německými
a americkými soudy.62 I tato metoda ale operuje s určitou mírou pravděpodobnosti.
K jejímu méně častému využití pravděpodobně přispívá i skutečnosti, že je náročná na
provedení a že v oblasti psychologie neexistují znalecké standardy, znalec má tedy
naprostou svobodu volby metody, kterou použije k analýze získaných dat.63
Pokud bychom přijali závěry Ptáčkovy studie, nabízí se otázka, čemu je vlastně
prospěšné přibírat znalce k posouzení specifické věrohodnosti výpovědi za situace, kdy ji
znalci hodnotí ve většině případů bez použití spolehlivých vědeckých metod.
Zároveň se proti zadávání úkolu zhodnotit věrohodnost výpovědi dá namítat, že se
jedná ve své podstatě o hodnocení důkazů, které nepřísluší znalci, ale soudu. K tomu se
vyjadřuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 4. 6. 1986, sp. zn. 1 Tzf 3/86, [R
12/1987 tr.], z něhož vyplývá, že znalec je oprávněn hodnotit pouze rysy osobnosti, které
mohou ovlivnit věrohodnost posuzované osoby, zatímco posouzení věrohodnosti výpovědi
je vyhrazeno soudu.
K nadbytečnému znaleckému zkoumání uvádí Švarc jako příklad také trestní věc,
ve které byla řešena dětská pornografie ve formě fotografií. Tyto fotografie vyobrazovaly
61

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Problematika posuzování věrohodnosti. Právo a rodina. Praha: Wolters Kluwer, 2018,
(3), s. 12-17. ISSN 1212-866X.
62
ŠVARC, Jiří, NETÍK, Karel: Falešná obvinění ze sexuálního zneužívání: rizikové faktory, kritéria
věrohodnosti. Sexuológia (Sexology). Nové zámky: PSYCHOPROF, spol. s r.o., 2005, (2), s. 36-47. ISSN 13358820.
63
V případě Statement Validity Assessment se uvádí úspěšnost v rozptylu 35-90 % v experimentálních
podmínkách a 90-100 % u reálných studií (u reálných studií mohou být výsledky zkreslené, protože případy,
kdy bude možné ověřit, zda závěry metody byly pravdivé, budou spíše výjimečné). Viz ČÍRTKOVÁ, Ludmila,
PTÁČEK, Radek. Posuzování specifické věrohodnosti výpovědi prostřednictvím metody "Statement Validity
Assessment". In: Česká a slovenská psychiatrie [online]. 2012 [cit. 14.1.2020]. Dostupné z:
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=840
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i oblečené děti v různých pozicích (např. s našpulenými rty), u kterých nebyl jasný jejich
sexuální podtext. Soud proto k otázce, které z fotografií představují pornografii, přibral
znalce. Jak podotýká Švarc, znalec z odvětví psychiatrie ani sexuologie není speciálně
vycvičen k posouzení takové otázky a neexistuje žádná uznávaná vědecká metoda, kterou
by bylo možné v této souvislosti použít. Není proto důvod, proč by se k takové otázce měl
vyjadřovat znalec, který bude k této otázce schopen poskytnout pouze svůj laický pohled.64
Za pozornost stojí také Švarcův názor na zadávání sexuologických posudků pro
posouzení patologické sexuální agresivity pachatele, které se používají k dokázání
trestného činu znásilnění a které Švarc považuje za nesmyslné. Švarc upozorňuje na to, že
určení patologické sexuální agresivity je závislé na zjištění, zda byl spáchán skutek,
protože definice patologické sexuální agresivity je podobná definici trestného činu
znásilnění (tzn. patologická sexuální agresivita nemůže být konstatována bez toho, aby
bylo nejprve bezpečně zjištěno, že došlo ke spáchání trestného činu). Ačkoliv je Švarc
s tímto názorem mezi českými sexuology osamocen, znamená to pro OČTŘ minimálně to,
že by měly v těchto případech věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda znalec nepostavil
diagnózu na popisu skutku, který zatím nebyl prokázán a který má být prokázán právě na
základě znaleckého posudku, který znalec připravuje.65
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Podle osobního sdělení Jiřího Švarce, znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie dne
15. 1. 2020.
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15. 1. 2020 a článku ŠVARC, Jiří. „Patologická sexuální agresivita“ v praxi. In: Psychiatrie pro praxi [online].
2017, 18(2). [cit. 15.1.2020]. ISSN 1803-5272. S. 81-83. Dostupné z:
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3. Kvalita znaleckých posudků a její právní záruky
3.1. Vady znaleckých posudků a postupu OČTŘ při jejich zadávání
S ohledem na značný faktický význam znaleckých posudků v trestním řízení,
o kterém pojednávala předchozí kapitola, se zdá být žádoucí, aby právní úprava znalecké
činnosti poskytovala dostatečné záruky kvality znalců a jejich posudků. Kvalita znaleckých
posudků je přitom v současnosti velmi častým předmětem kritiky ze strany odborné
veřejnosti.66 Velké důvěry se ale znalecká činnost netěší ani u veřejnosti laické. Snaha
o zkvalitnění znalecké činnosti je také proklamovaným cílem nového zákona o znalcích.67
V obecné rovině kvalitu znaleckých posudků ovlivňuje jednak postup znalce,
jednak postup samotného zadavatele znaleckého posudku. Z hlediska vad znaleckých
posudků, které mají svoji příčinu v činnosti znalce při zpracování znaleckého posudku,
rozlišuje teorie dva druhy vad znaleckých posudků, a to vady formální a metodické. Za
formálně vadný označuje teorie posudek, který nesplňuje náležitosti stanovené zákonem
a prováděcí vyhláškou (např. ve znaleckém posudku chybí znalecká doložka, znalecký
posudek byl podán znalcem, který není zapsán v seznamu pro příslušný obor, strany
znaleckého posudku nejsou očíslovány, znalecký posudek není sešit). Oproti tomu
metodicky nesprávný je posudek např. pokud znalec vychází při jeho zpracování
z neúplných podkladů, nepřihlédne ke všem relevantním skutečnostem, jeho způsob
zjišťování skutečností neodpovídá aktuálním vědeckým poznatkům nebo posudek
dostatečně neodůvodní.68
Způsobí-li vady znaleckého posudku pochybnosti o jeho správnosti nebo je-li
posudek nejasný nebo neúplný (ve smyslu výše uvedeného takový stav můžou způsobit
vady metodické), je nutné tyto vady odstranit.69 V takovém případě soud postupem dle
§ 109 TŘ požádá znalce o vysvětlení, a v případě, že se takový postup ukáže jako
bezvýsledný, přibere jiného znalce.
V debatě o kvalitě znaleckých posudků bývají uváděny následující příklady často se
vyskytujících vad znaleckých posudků:
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Viz např. ŠÁMAL, Pavel. Znalci a jejich trestní odpovědnost. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní
komora, 2016, (9), s. 15-23. ISSN 1210-6348.
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Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech,
sněmovní tisk č. 72/0, s. 30-31.
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BRADÁČ, Albert, BRADÁČ, Albert, jr. Obecně o znalecké činnosti. PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika:
technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. ISBN 9788073807412. S. 558.
69
§ 109 TŘ.
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znalec neporozumí otázce, nebo na ni přímo neodpovídá,70



znalec se uchýlí k právnímu hodnocení, přestože takový postup trestní řád
výslovně zakazuje,71



znalecké

posudky

nejsou

v dostatečné

míře

odůvodněné

a přezkoumatelné,72


znalec překračuje svoji odbornou kvalifikaci.73

Mediálně zajímavé pak bývají případy vyhotovení posudků ohledně duševního
stavu osoby, se kterou se znalec nikdy nesetkal.74
Nízkou kvalitu znaleckého posudku ale může zapříčinit i nevhodný postup
zadavatele. Takovým případem může být špatně zvolený okamžik zadání posudku.
Okamžik zadání znaleckého posudku má zásadní vliv na jeho konečnou podobu, vzhledem
k tomu, že znalec se při vypracování posudku opírá o obsah spisu. Komplikace proto
nastávají, je-li znalec přibrán dříve, než je zjištěn skutkový stav v potřebném rozsahu.75
Takto může docházet i k situacím, kdy v řízení postupně vystupují znalci dva a každý
z nich vychází při zpracování posudku z jiného skutkového stavu.76
Dále je možné se setkat s takovým zadáním znaleckého úkolu, že položené otázky
přímo vybízejí k řešení právních otázek nebo hodnocení důkazů. Příkladem takového
zadání pocházejícího z reálných znaleckých posudků může být úkol zhodnotit, zda byla
poškozenému způsobena těžká újma na zdraví.77
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BARTOŇ, Daniel. Několik problémů, které advokát řeší při kontaktu se znaleckou činností. In: Sborník
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Obecně znalci kritizují zadávání otázek, které jsou pro ně nesrozumitelné nebo
které nelze vědecky zodpovědět.78 Pokládání tohoto druhu otázek můžeme přičítat
informační bariéře mezi zadavateli jako laiky a znalci jako odborníky. Taková zadání ale
představují riziko vzniku průtahů zapříčiněných doplňováním znaleckého posudku,
případně jeho napadnutím v rámci soudního řízení.79 Zároveň je možné, že se znalec uchýlí
k nevědeckému odpovídání na otázky a jeho odpovědi budou později použity jako důkaz.80
Proto se doporučuje, aby zadavatel formulaci znaleckého úkolu se znalcem konzultoval.81
Nevhodné formulaci otázek je možné se bránit prostřednictvím námitek.82
Příčiny vzniku znaleckých posudků rozdílné kvality je ale možné hledat i jinde, než
v chybách jednotlivých osob, které se podílejí na jejich přípravě. Častěji se hovoří
o systémovém problému, který zapříčiňuje současná právní úprava, která dle kritiků
neposkytuje dostatečné záruky kvalitní znalecké činnosti. Konkrétně bývá častým terčem
kritiky absence právních záruk výběru kvalitních znalců a absence průběžné kontroly nad
jejich činností, za problematickou je považována i právní úprava znaleckých ústavů.
Důležitou roli hraje nedostatečná právní úprava náležitostí znaleckých posudků a absence
znaleckých standardů ztěžující jejich řádný přezkum. V následujícím textu se proto věnuji
uvedeným aspektům právní úpravy znalectví, jejím nedostatkům a změnám, kterým bude
tato právní úprava podrobena v souvislosti s novým zákonem o znalcích.
3.2. Výběr kvalitních znalců a absence průběžné kontroly nad jejich činností
Požadavky na kvalitu, resp. na odborné vlastnosti a zkušenosti znalce upravuje
současný zákon o znalcích velmi stručně, a to v souvislosti s právní úpravou jmenování
znalce.
3.2.1.

Současná právní úprava a její nedostatky

Znalci jsou dle současného zákona o znalcích do funkce jmenováni ministrem
spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, kterého ministr spravedlnosti jmenováním
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znalců pověřil, pro jednotlivé obory stanovené vyhláškou č. 123/2015 Sb. 83 Znalcem může
být jmenována pouze osoba, která splňuje následující předpoklady:


je občanem České republiky (případně jiného státu za podmínek
stanovených zákonem),



je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o znalcích, tj. nebyla
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný
čin v souvislosti s výkonem činnosti znalce, ledaže se na ni hledí, jako by
nebyla odsouzena,



nebyla v posledních 3 letech vyškrtnuta ze seznamu znalců a tlumočníků
pro porušení povinností znalce stanovených zákonem o znalcích,



má potřebné znalosti a zkušenosti v oboru, pro který má být jmenována,
jakož i osobní znalosti, které dávají předpoklad řádného výkonu znalecké
činnosti, a



dala se jmenováním své osoby znalcem souhlas.84

Ke jmenování znalce dochází na základě návrhu orgánu veřejné moci, vědecké
instituce, vysoké školy, organizace, u níž pracují navrhované osoby, a občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti.
O zápis do seznamu může ale požádat i sám znalec.85
Na základě návrhu je zahájeno šetření, během něhož je prověřeno, zda navrhovaná
osoba splňuje výše uvedené předpoklady. Znalec je do funkce jmenován, je-li výsledek
takového šetření pozitivní a zároveň v předmětném oboru existuje potřeba jmenovat
nového znalce.86 To znamená, že v řízení o jmenování znalce se kromě odborných
předpokladů zohledňuje i počet znalců již zapsaných v daném oboru a potřeba jmenovat
pro tento obor znalce nové. Na jmenování znalcem proto dle současné právní úpravy není
právní nárok.87
Po složení slibu je znalec zapsán do seznamu znalců a tlumočníků vedeného
u krajského soudu.88
Jak bylo uvedeno výše, nezbytným předpokladem jmenování znalce jsou potřebné
znalosti a zkušenosti v předmětném oboru.89 Toto neurčité kritérium poskytuje široký
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prostor pro výklad ze strany orgánu pověřeného jmenováním znalce, v zájmu jednotné
správní praxe proto zasahuje do jeho výkladu Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím
instrukcí, jimiž stanoví konkrétní kvalifikační předpoklady jmenování znalcem. 90
Kvalifikační předpoklady stanovené instrukcí Ministerstva spravedlnosti se liší
v závislosti na oboru a odvětví znalecké činnosti, v převážné většině je požadováno
vysokoškolské vzdělání a praxe 10 let v oboru budoucí znalecké činnosti, případně
absolvování kurzu znaleckého minima a další doplňující podmínky. Další ověřování
odborných znalostí potenciálního znalce je v kompetenci předsedy krajského soudu.91
Stanovený požadavek vysokoškolského vzdělání nevylučuje, aby se v seznamu znalců
a tlumočníků vyskytovali znalci bez vysokoškolského vzdělání, kteří byli do tohoto
seznamu zapsáni dříve, než Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím svých instrukcí
upravilo požadavek vysokoškolského vzdělání.92
Vzhledem k odbornosti celého procesu výběru znalce jsou v tomto procesu
zapojeny poradní sbory pro znalecké otázky.93 Poradní sbory předsedů krajských soudů se
skládají z vybraných znalců z daného oboru znalecké činnosti a jsou u jednotlivých
krajských soudů zřizovány pouze pro vybrané obory znalecké činnosti. 94,95
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§ 4 odst. 1 písm. e) zákona o znalcích.
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Je zajímavé, že se zřízením poradních sborů předsedů krajských soudů zákon
o znalcích ani prováděcí předpisy vůbec nepočítají (současná právní úprava zná pouze
poradní sbory ministra spravedlnosti, kterých bylo dosud zřízeno celkem 12).96 Dörfl
v komentáři k zákonu o znalcích z r. 2009 uvádí, že existence poradních sborů předsedů
krajských soudů vyplývá ze směrnice Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. 2. 1973,
čj.10/73-kontr.odb., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti.97 Tato
směrnice byla v k 1. 1. 2018 zrušena a nahrazena instrukcí č. 8/2017, která se ke zřizování
poradních sborů předsedů krajských soudů nijak nevyjadřuje, s jejich existencí ale počítá a
svěřuje jim pravomoc „při jmenování znalců, ověřování odborné kvalifikace, projednávání
přestupků nebo při přípravě kontrolního opatření v příslušném oboru (odvětví)“.98 Chybí
tak právní úprava způsobu vzniku těchto sborů a kritérií výběru jejich členů, přestože je
jim svěřena významná pravomoc při jmenování znalců.
Výše popsaná právní úprava bývá z řady důvodů kritizována. Zákonné kvalifikační
předpoklady pro jmenování znalcem jsou stanoveny velmi neurčitě a celý proces výběru
znalců je označován za netransparentní.99 Možnost skutečného přezkumu odborných
schopností znalce v rámci správního řízení o jeho jmenování je limitována aktivitou
poradních sborů, které ale pro řadu oborů znalecké činnosti u krajských soudů nejsou
ustanoveny.100 Sváček uvádí, že popsaný systém jmenování znalce vede k situacím, kdy
není možné znalcem jmenovat kvalitní uchazeče z důvodu, že v daném oboru již existuje
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Dostupná literatura kritizuje, že z poradních sborů byl ustanoven pouze poradní sbor pro oblast
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poradní sbor pro elektroniku a elektrotechniku,
poradní sbor pro soudní lékařství,
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poradní sbor pro ekonomiku,
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poradní sbor pro gynekologii a porodnictví,
poradní sbor pro kybernetiku, výpočetní techniku a informační technologie.
Uvedené mi bylo sděleno ze strany Ministerstva spravedlnosti k žádosti o informace ze dne 27. 12. 2019, sp.
zn. MSP-773/2019-OSV-OSV
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dostatečný počet znalců, ačkoliv se mezi zapsanými znalci vyskytuje značný počet znalců
nečinných a nekvalitních.101
S tím souvisí i skutečnost, že kontrola odbornosti znalce se fakticky omezuje na
okamžik jeho jmenování. V rámci následného dohledu nad činností znalců se správní
orgány zaměřují zejména na formální pochybení znalců, naopak věcnému přezkumu
znaleckých posudků se často vyhýbají.102,103 Co do problematiky absence průběžné
kontroly nad znalci odkazuji na kap. 4.2, kde se tomuto problému věnuji podrobněji
v kontextu záměrně nepravdivých nebo zkreslených znaleckých posudků.
3.2.2.

Změny právní úpravy k 1. 1. 2021

Nový zákon o znalcích přináší změny popsaných mechanismů, jejichž
prostřednictvím se snaží reagovat na řadu výše popsaných problémů.
V první řadě se podle nové právní úpravy pravomoc rozhodovat o zápisu do
seznamu soustředí v rukách Ministerstva spravedlnosti, u kterého budou i nadále působit
poradní sbory pro znalecké otázky, které mu budou při tomto úkolu nápomocny.104,105
Centralizace rozhodování o zápisu do seznamu znalců byla jedním z důvodů neschválení
návrhu nového zákona o znalcích Senátem, který tak mj. vyjádřil obavy z politizace
procesu výběru znalců.106
Dále zákon rozšiřuje podmínky jmenování znalcem o podmínku absence uložení
správní sankce pokuty ve stanovené výši v průběhu posledních 3 let a absence úpadku.107
Nově musí znalec rovněž disponovat odpovídajícím technickým vybavením pro výkon
znalecké činnosti.108 Tato podmínka byla dosud stanovena pouze pro zápis znaleckých
ústavů.109
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Záznam diskuse z kulatého stolu Aktuální otázky znaleckého práva. In: JUDr. Karel Havlíček [online]. [cit.
28.11.2019]. S. 3. Dostupné z: http://www.brainteam.cz/file.php?nid=14624&oid=5291251
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MUSIL, Jan. Převyprávění sporu soudních znalců. In: Policie České republiky [online]. [cit. 5.12.2019].
Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/prevypraveni-sporu-soudnich-znalcu.aspx
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Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech,
sněmovní tisk č. 72/0, s. 31.
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Stenozáznam z 1. dne 8. schůze. In: Senát Parlamentu České republiky [online]. [cit. 28.11.2019].
Dostupné z:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6214&D=02.05.2019#b1979
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§ 5 odst. 1 písm. c) nového zákona o znalcích.
109
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Předpoklady splnění podmínky odborné způsobilosti jsou nově upraveny přímo
zákonem.110 Jedním z takových předpokladů je nově složení vstupní zkoušky znalce, která
se bude skládat z obecné části, ve které budou ověřovány znalosti právní úpravy znalectví
a náležitostí znaleckého posudku, a ze zvláštní části, ve které bude znalec muset prokázat
schopnost vytvořit znalecký posudek a odborné znalosti v požadovaném oboru, odvětví
a případně i specializaci znalce.111 Znalci, kteří získali oprávnění vykonávat znaleckou
činnost za účinnosti současného zákona, jsou povinni podat do uplynutí 5 let od účinnosti
nového zákona o znalcích žádost o zápis do seznamu znalců ve smyslu nového zákona
o znalcích, a tedy i splnit požadavky stanovené novým zákonem, jinak jejich oprávnění
vykonávat znaleckou činnost zanikne. I znalci zapsaní za účinnosti stávajícího zákona tak
budou muset absolvovat vstupní znalecké zkoušky (ačkoliv budou skládat pouze jejich
zvláštní část).112
Zvýšení vstupních požadavků je spojeno se zavedením právního nároku na zápis do
seznamu znalců.113
Za účelem zlepšení efektivity dohledu nad znalci zákon upravuje oznamovací
povinnost orgánů veřejné moci vůči Ministerstvu spravedlnosti jakožto orgánu dohledu,
pokud mají podezření, že se znalec dopustil porušení nového zákona o znalcích.114 Dále
bude mít Ministerstvo spravedlnosti možnost vyžádat si za účelem provedení namátkové
kontroly od znalce náhodný vzorek jeho posudků.115 V neposlední řadě zákon deklaruje, že
správní orgán je oprávněn přezkoumávat věcnou správnost znaleckých posudků.116
Výše uvedená opatření sledují zvýšení efektivity dohledu a ukončení činnosti
nekvalitních znalců. Stejně tak ale zákon zavádí i opatření proti znalcům nečinným. Znalci,
který za posledních 5 let vyhotovil 3 a méně znaleckých posudků, nově hrozí, že bude
zbaven oprávnění vykonávat znaleckou činnost.117
Ačkoliv se někteří znalci domnívají, že ani tato opatření ke zvýšení kvality
znalecké činnosti nepovedou, vzhledem k výše popsaným problémům současné právní
úpravy jsem toho názoru, že v obecných rysech je zpřísnění vstupních požadavků
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a posílení průběžného dohledu nad znalci na místě.118 Domnívám se, že je klíčové, aby se
v rámci průběžného dohledu ministerstvo soustředilo více na kontrolu věcné správnosti
znaleckých posudků než na formální prohřešky znalců, jak tomu bylo doposud. Zdá se mi,
že v tomto ohledu nový zákon o znalcích do velké míry spoléhá na činnost poradních
sborů, kterých ale bylo dosud zřízeno pouze 12, zatímco znaleckých oborů je podle nového
zákona o znalcích 52. Mám proto určité obavy ohledně toho, zda je ministerstvo na tento
úkol dostatečně personálně připraveno.
3.3. Znalecké ústavy
Samotnou problematiku představuje kvalita posudků znaleckých ústavů. Také
právní úprava jejich činnosti je pro rozsáhlou kritiku současného právního stavu podrobena
prostřednictvím nového zákona o znalcích podstatným změnám.
S účinností od 1. 1. 2021 se subjekty oprávněné poskytovat znaleckou činnost,
které svým vymezením odpovídají dosavadním soukromoprávním znaleckým ústavům,
budou označovat jako znalecké kanceláře, zatímco označení znalecký ústav zůstane pouze
dosavadním veřejnoprávním znaleckým ústavům.119 Níže pracuji s terminologií současné
právní úpravy.
3.3.1.

Základní rysy současné právní úpravy soukromoprávních znaleckých ústavů
a problémy této právní úpravy

Dle současného zákona o znalcích vykonávají znaleckou činnost znalci a znalecké
ústavy.120 Znalecké ústavy zákon chápe jako „právnické osoby nebo jejich organizační
složky, které jsou specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu
znaleckých ústavů“,121 který vede Ministerstvo spravedlnosti.122 Tento seznam se dělí na
dva oddíly: do prvního oddílu se zapisují znalecké ústavy soukromoprávní povahy (ve své
práci je označuji jen jako „soukromoprávní znalecké ústavy“), které jsou zakládány často
ve formě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti výhradně za účelem
výkonu znalecké činnosti.123 Do druhého oddílu jsou zapisovány znalecké ústavy
veřejnoprávní, tj. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a jiné vědeckovýzkumné
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Důvodová zpráva. In: Komora soudních znalců [online]. [cit. 14.1.2020]. S. 2. Dostupné z:
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§ 21 odst. 1 zákona o znalcích.
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§ 21 odst. 2 zákona o znalcích.
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DÖRFL, Luboš. Op. cit. S. 141.
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osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky (v této práci označené jen jako
„veřejnoprávní znalecké ústavy“).124
Dá se říci, že v současné právní úpravě představují veřejnoprávní znalecké ústavy
jakýsi „vyšší standard znalecké činnosti“, neboť zákon proklamuje, že jsou určeny zejména
pro zpracování posudků ve „zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého
posouzení“,125 a ze strany orgánů veřejné moci mohou být přibírány výhradně v takových
případech.126
Dle současného zákona může být do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů
zapsán pouze takový ústav, který splňuje stanovené podmínky, z nichž za nejvýznamnější
považuji následující: znalecký ústav je povinen mít personálně zastoupeny z každého
oboru, ve kterém bude vyvíjet svoji činnost, minimálně tři společníky, členy nebo
zaměstnance, kteří jsou zároveň znalci zapsanými v daném oboru, příp. dva z těchto tří
znalců jsou zapsáni v příbuzném oboru.127 Tyto osoby nesměly být v posledních letech
vyškrtnuty ze seznamu znalců a tlumočníků nebo ze seznamu znaleckých ústavů.128 Ústav
je dále povinen disponovat materiálním a personálním vybavením odpovídajícím předmětu
jeho činnosti.129
Za posudek podaný ústavem, resp. za jeho „včasné a řádné provedení“,130
a splnění dalších procesních povinností odpovídá primárně znalecký ústav.131 Ústav tak
nese např. případnou pořádkovou pokutu udělenou za porušení povinnosti vyhotovit
posudek ve stanovené lhůtě.132 Odpovědností znaleckého ústavu ale není vyloučena
odpovědnost konkrétní osoby, která se na přípravě posudku podílela.133
Znalecký ústav podává na rozdíl od znalce zapsaného v seznamu znalců
a tlumočníků posudek vždy písemně. Osoba, která posudek připravila a která může
případně stvrdit jeho správnost a podat vysvětlení týkající se posudku, musí být uvedena
v písemném vyhotovení posudku.134
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Na výkon činnosti znaleckých ústavů se přiměřeně použije právní úprava výkonu
znalecké činnosti prostřednictvím znalců zapsaných v seznamu znalců a tlumočníků.135
Často se uvádí, že současná právní úprava soukromoprávních znaleckých posudků
neposkytuje dostatečnou záruku kvality znaleckých posudků. Konkrétně jsou považovány
za problematické zejména tyto její aspekty:
Prostřednictvím znaleckých ústavů se na znalecké činnosti podílí i osoby, které
samy nejsou znalci, ani nesplňují předpoklady pro výkon znalecké činnosti. V případě
veřejnoprávních ústavů vidím jako koncepční záruku jejich kvality samotné ústavy,
u kterých tyto osoby působí. Veřejnoprávní znalecké ústavy totiž zpravidla představují
uznávané vědecké instituce.
Záruky kvality osob vykonávajících činnost u soukromoprávních znaleckých ústavů
je ale třeba hledat jinde. Stávající zákon v tomto ohledu pouze stanoví požadavek, aby tyto
osoby představovaly tzv. odpovídající personální vybavení ústavu pro výkon znalecké
činnosti.136 Tento abstraktní pojem je zřejmě třeba vykládat tak, že znalecký ústav je
povinen disponovat dostatkem osob schopných zpracovávat znalecké úkoly.137
Personální vybavení Ministerstvo spravedlnosti přezkoumává v rámci řízení
o zápisu do seznamu znaleckých ústavů. V průběhu času dochází zákonitě ve znaleckých
ústavech k personálním změnám, v praxi již ale k další kontrole personálního složení
ústavu nedochází (přestože teoreticky je možné udělit ústavu, který přestal splňovat
předpoklady pro jeho zápis do seznamu znaleckých ústavů, sankci vyškrtnutí ze seznamu
znaleckých ústavů ve smyslu § 20b odst. 1 zákona o znalcích).138 Fakticky proto působení
nekvalifikovaných osob u soukromoprávních znaleckých ústavů nic nebrání. Informace
o kvalifikaci osob působících u znaleckých ústavů zároveň nejsou součástí žádné veřejné
databáze, a často tak jsou pro zadavatele, soudy i veřejnost nedostupné. Obdobná situace
platí pro materiální vybavení ústavu, které v mnoha oborech vypovídá o jeho kvalitě
ústavu a rovněž je v praxi přezkoumáváno pouze v rámci řízení o zápisu do seznamu
znaleckých ústavů, jakkoliv může být proměnlivé v čase.139
Stejně tak jako v předchozím pojednání o dohledu nad znalci – fyzickými osobami,
se dá konstatovat, že kontrola nad znaleckými ústavy se omezuje na okamžik jejich zápisu
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kontrola

nad

činností

soukromoprávních znaleckých ústavů je proto taktéž označována za jednu z příčin
nekvalitní znalecké činnosti. Dörfl výslovně uvádí, že absence kontroly nad znaleckými
ústavy „může ohrozit samotné pojetí znalecké činnosti a vést k devalvaci jejího základního
přínosu“.140 Podobně Musil upozorňuje, že v seznamu znaleckých ústavů se dnes nachází
řada znaleckých ústavů, které z mnoha důvodů (např. neznámá obchodní firma, minimální
základní kapitál, sídla na adrese soukromých domů) vzbuzují pochyby.141
3.3.2.

Vybrané změny právní úpravy soukromoprávních znaleckých ústavů k 1. 1. 2021

Pro změny týkající se kontroly nad činností znaleckých ústavů platí obdobně závěry
rozebrané v kap. 3.2.2. týkající se pravomocí Ministerstva spravedlnosti v oblasti dohledu
nad znalci. V této kapitole se zabývám změnami právní úpravy znaleckých ústavů per se.
V první řadě dochází ke spíše formální, již výše uvedené změně, kdy dosavadní
soukromoprávní znalecké ústavy se označují za znalecké kanceláře, zatímco označení
„znalecký ústav“ se dále používá pouze pro dosavadní veřejnoprávní znalecké ústavy.142
Znalci, znalecké kanceláře i znalecké ústavy se s ohledem na centralizaci znalecké agendy
v rukou Ministerstva spravedlnosti nově zapisují do jediného seznamu znalců, který vede
Ministerstvo spravedlnosti.143
Mění se i vstupní podmínky, které zákon stanoví pro zápis znalecké kanceláře do
seznamu znalců.144 Významná je zejména povinnost disponovat alespoň dvěma znalci
zapsanými v oboru, odvětví a případné specializaci budoucí znalecké kanceláře, tedy již
nebude možné nahradit některou z těchto osob znalcem z příbuzného oboru.145 Znalci
působící u znaleckých kanceláří nebudou oprávněni vykonávat znaleckou činnost současně
jako znalec – fyzická osoba nebo u jiné znalecké kanceláře (na rozdíl od znalců působících
u znaleckých ústavů, kteří mohou zároveň vykonávat znaleckou činnost samostatně i ve
znalecké kanceláři).146
Zákon tak sleduje posílení faktického zapojení znalců do činnosti znaleckých
kanceláří a nárůst osobní odpovědnosti znalců působících u znaleckých kanceláří.147 Za
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tímto účelem rovněž upravuje povinnost znalce vykonávat znaleckou činnost osobně
i v případě jeho působení u znalecké kanceláře.148 Zároveň má být odpovědnost znalců
posílena zavedením požadavku na uvedení alespoň jednoho znalce odpovědného za
znalecký posudek pod každým posudkem znalecké kanceláře.149
Ze strany obhájců je ale tato koncepce kritizována, neboť umožňuje anonymizaci
osob z řad pracovníků, kteří nejsou znalci a kteří se přímo podíleli na zpracování
znaleckého posudku. Tyto osoby tak budou dle obhájců zbaveny odpovědnosti a zároveň
bude těžší zjistit případné napojení takových osob na procesní strany a namítat podjatost
znalecké kanceláře.150
Ze strany znalců zase zaznívají obavy, zda shora uvedená opatření nepovedou
k zániku subjektů vykonávajících znaleckou činnost v minoritních oborech, ve kterých
může být obtížné najít dva znalce stejného oboru, odvětví a případně i specializace
potřebné ke sdružení ve znalecké kanceláři a ve kterých dosud soukromoprávní znalecké
ústavy mohly využít možnosti působit prostřednictvím znalce z příbuzného oboru. Ze
stejného důvodu je kritizována nemožnost působit vedle činnosti znalecké kanceláře
samostatně jako znalec – fyzická osoba nebo v jiné znalecké kanceláři.151 Znalci rovněž
kritizují rozdílný přístup zákona ke znaleckým ústavům, které jsou (nejen) v tomto ohledu
oproti znaleckým kancelářím zvýhodněny.152
Osobně se obávám, že shora popsané změny se příliš nedotýkají neznaleckého
personálního aparátu soukromoprávních znaleckých ústavů, resp. znaleckých kanceláří.
Zároveň se domnívám, že je třeba posílit průběžný dohled nad výkonem činnosti
znaleckých kanceláří; v tomto ohledu odkazuji na závěry kap. 3.2.2.
3.3.3.

Právní konstrukce veřejnoprávních znaleckých ústavů

Ani současná právní úprava veřejnoprávních znaleckých ústavů není přijímána bez
výhrad. V obou níže zmiňovaných případech se ale jedná spíše o problém koncepční než
o problém kvality znaleckých posudků, o kterém pojednává tato část diplomové práce,
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nicméně považuji za vhodné se o něm vzhledem k souvislosti s rozebíraným tématem na
tomto místě zmínit.
V první řadě mezi veřejnoprávními znaleckými ústavy nacházíme znalecké ústavy,
které samy o sobě nemají právní osobnost. Typicky se jedná o jednotlivé fakulty vysokých
škol, které představují samostatné znalecké ústavy (např. Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta apod).153,154 V souladu s § 17 zákona
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) je nositelem
odpovědnosti za činnost takového znaleckého ústavu právnická osoba, jejíž je ústav
součástí, a právě tato právnická osoba by měla nést sankce uložené danému znaleckému
ústavu. To znamená, že v případě, kdy znalecký ústav Právnické fakulty Univerzity
Karlovy spáchá přestupek, za který mu bude udělena sankce vyškrtnutí ze seznamu
znaleckých ústavů, ze seznamu znaleckých ústavů by měla být s ohledem na uvedenou
právní konstrukci vyškrtnuta Univerzita Karlova jako celek, tj. mělo by dojít k vyškrtnutí
veškerých znaleckých ústavů, které jí náleží.155 Tento koncepční problém nový zákon
o znalcích nijak nereflektuje.
Dále mezi znaleckými ústavy najdeme např. jednotlivá krajská ředitelství Policie
České republiky, odbory kriminalistické techniky a expertiz nebo Kriminalistický ústav
Policie České republiky.156 Tyto znalecké ústavy nejsou právnickými osobami, jedná se
pouze o útvary Policie České republiky.157 Policie České republiky tak v trestním řízení
vystupuje jak v postavení OČTŘ, tak zpracovatele znaleckého posudku.
Jak upozorňuje Ševčík, tato konstrukce s sebou nezbytně nese pochybnosti
o nepodjatosti uvedených znaleckých ústavů.158 Pochybnosti o podjatosti znalce jsou dle
současného zákona o znalcích dány v případě poměru znalce, resp. znaleckého ústavu
„k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům“159 (nový
zákon o znalcích výčet dále rozšiřuje o poměr k zadavateli znaleckého posudku a orgán,
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který znalecký posudek zadal).160 Znalec je vyloučen z veškerých úkonů, u kterých je dána
pochybnost o jeho nepodjatosti.161
V souladu s výše uvedeným Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 29. 3. 2001,
sp. zn. 30 Cdo 2277/2000, [C 423] shledal pochybnosti o nepodjatosti v případě
vyhotovení znaleckého posudku Kriminalistickým ústavem Policie České republiky pro
žalované Ministerstvo vnitra, jemuž je Policie České republiky organizačně podřízená.
Jak

uvádí
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Kriminalistického ústavu České republiky (který má mezi znaleckými ústavy dobré
jméno), z hlediska procesní spravedlnosti ale postavení výše zmíněných znaleckých ústavů
budí otázky.162
3.4. Náležitosti znaleckých posudků a znalecké standardy
Náležitosti znaleckého posudku upravuje v současné době § 13 vyhlášky č. 37/1967
Sb. Znalecký posudek se dle vyhlášky skládá z nálezu, posudku a znalecké doložky.
Nejprve tedy znalec v nálezu uvádí materiály a skutečnosti, ze kterých při přípravě
posudku vycházel. Ve vlastním posudku se na prvním místě nachází znalecký úkol, tedy
soubor otázek zadaných znalci, který následují odpovědi znalce na položené otázky. Na
poslední straně znaleckého posudku se vyznačuje znalecká doložka, ve které jsou uvedeny
identifikační údaje znalce. Kromě těchto náležitostí vyhláška dále upravuje pouze formální
požadavky na podobu znaleckého posudku (sešití, očíslování, přetištění sešívací šňůry
znaleckou pečetí).
Požadavky na podobu znaleckých posudků jsou tak právními předpisy formulovány
velmi stručně, je ale třeba je vnímat ve světle judikatury, která se zabývá
přezkoumatelností znaleckých posudků. Například Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS
299/06 ze dne 30. 4. 2007, [73/2007 USn.] uvádí: „Hodnotit je třeba 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.“ Podobně Nejvyšší soud České socialistické republiky ve své zprávě schválené
usnesením pléna sp. zn. Cpj 161/79, [R 1/1981 civ.] uvádí: „Při hodnocení důkazu
znaleckým posudkem se soud musí zabývat tím, zda posudek znalce má všechny formální
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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, zda jeho závěry jsou podloženy
výsledky řízení a nejsou v rozporu s výsledky ostatních provedených důkazů.“ Z uvedeného
vyplývá, že aby znalecký posudek obstál v řízení před soudem, měl by obsahovat též údaje
umožňující přezkoumatelnost znaleckého posudku ve výše uvedeném rozsahu.
Dá se říci, že výše uvedené požadavky nový zákon o znalcích reflektuje tím, že
podobu znaleckého posudku upravuje značně podrobněji. Dle nového zákona o znalcích
tak znalecký posudek musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
„a) titulní stranu,
b) zadání,
c) výčet podkladů,
d) nález,
e) posudek,
f) odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku,
g) závěr,
h) je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého
posudku,
i) znaleckou doložku a
j) otisk znalecké pečeti.“163
Na poslední straně se dále vyznačí znalecká doložka.164 U posudků znaleckých
kanceláří a znaleckých ústavů stanoví zákon další náležitosti, zejména v případě posudků
znaleckých kanceláří musí být mezi osobami odpovědnými za posudek uvedena alespoň
jedna osoba z řad znalců příslušného oboru, odvětví a příp. specializace.165
Nový zákon o znalcích zároveň stanoví povinnost znalecký posudek vypracovat
v souladu s „obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví“.166
Znalecké standardy představují potřebné vodítko jak pro soud z hlediska možnosti
přezkumu znaleckého posudku, tak pro znalce z hlediska vytvoření pravdivého znaleckého
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posudku. Jejich potřeba je nejvíce patrná v oborech, které nejsou abstraktními vědami nebo
ve kterých lze za použití různých metod dojít k odlišným výsledkům.167
Nový zákon o znalcích počítá s tím, že budou vytvořeny standardy pro jednotlivé
obory a odvětví znalecké činnosti, jejichž povaha to umožňuje. Standardy by mělo sestavit
Ministerstvo spravedlnosti za pomoci odborné veřejnosti a poradních sborů ministra
spravedlnosti a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup, zároveň by ale mělo
být znalcům umožněno řídit se neuveřejněnými nebo zahraničními standardy. Vzhledem
k tomu, že mohou nastat případy, kdy se bude jevit jako účelné se od znaleckých standardů
odchýlit, bude takový postup možný, a to za podmínky, že takový postup znalec
přesvědčivě odůvodní.168 Pokud znalci postup v souladu se standardy nebude umožňovat
jednoznačně odpovědět na položenou otázku, bude povinen to v posudku uvést.169
Jak v případě podrobnější úpravy náležitostí znaleckého posudku, tak v případě
proklamované závaznosti znaleckých standardů se domnívám, že se jedná o pozitivní
kroky, které mohou přispět k zvýšení přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Znalecké
standardy ale dosud v mnoha odvětvích nebyly vytvořeny a je otázka, zda a v jaké podobě
můžeme jejich vznik očekávat. Pokud se ale podaří znalecké standardy v rozumném
časovém horizontu vytvořit, bude se dle mého názoru jednat o zajímavou a přínosnou
změnu.
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4. Vliv zadavatele a postih znalců za záměrně nepravdivé znalecké
posudky
4.1. Problémy se znaleckými posudky předloženými stranou
Výše byly rozebrány problémy se znaleckými posudky nekvalitními, se kterými
nezbytně souvisí téma účelových znaleckých posudků, které jsou ve své podstatě druhem
nekvalitních posudků. Závěry předchozí části, zejména týkající se kontroly nad znalci
a přezkoumatelnosti znaleckých posudků, se tak dají ve své podstatě vztáhnout i na
účelové posudky. Takovým posudkům se dostává ze strany veřejnosti velké pozornosti,
a proto pokládám za vhodné jim věnovat zvláštní pozornost i v této práci.
O problémech s nezávislostí znalců a účelovými posudky se hovoří v kontextu
znaleckých posudků předložených stranou, jejichž podobu může zadavatel, který má
zpravidla zájem na výsledku trestního řízení, značně ovlivňovat volbou otázek, jejich
formulací, nebo v krajních případech i přímým zadáním výsledků znaleckého zkoumání.
Znalecký posudek předložený stranou v trestním řízení upravuje § 110a TŘ, který
stanoví, že takový posudek musí splňovat všechny zákonné náležitosti znaleckého posudku
a doložku, ve které znalec prohlašuje, že jsou mu známy následky vědomě nepravdivého
posudku. Za splnění těchto podmínek se jedná o důkazní prostředek rovnocenný
znaleckému posudku předloženému OČTŘ.
Existence možnosti, aby znalecké posudky předkládaly nejen OČTŘ, ale
i obviněný, resp. jeho obhájce, vyplývá v obecné rovině ze zásady rovnosti zbraní
v trestním řízení, která je součástí ze širší ústavní zásady procesní rovnosti stran zakotvené
v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a vyjadřuje, že
„každá strana v procesu musí mít stejnou možnost hájit své zájmy a že žádná z nich nesmí
mít podstatnou výhodu vůči protistraně“.170 Na její podobu má značný vliv judikatura
Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) v souvislosti s čl. 6 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv (dále jen „Úmluva“).171 Jedním z projevů zásady rovnosti
zbraní v trestním řízení je rovnocenná možnost každé z procesních stran předkládat důkazy
na podporu svých tvrzení nebo argumentovat proti důkazům navrženým protistranou
(z tohoto pohledu má zásada rovnosti zbraní blízký vztah i k zásadě kontradiktornosti).172
170

ŠÁMAL, Pavel. Limity trestního práva procesního. In: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol.
Trestní právo procesní. S. 67.
171
Tamtéž.
172
Zásada kontradiktornosti ale klade důraz spíše na samotnou na možnost tvrdit skutečnosti a předkládat
důkazy a podrobovat kritice důkazy a tvrzení protistrany, než na rovné podmínky stran při těchto procesech.
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Možnost každé z procesních stran předkládat na podporu svých tvrzení znalecké
posudky je proto žádoucí z hlediska obou uvedených procesních zásad, na druhou stranu
bývají s použitím těchto posudků spojovány problémy se zaujatostí znalců. Například
Švarc hovoří o jednání advokátů, kteří se snaží o úpravu formulací znaleckého posudku
poté, co jim znalec předloží připravený znalecký posudek.173 V jiném případě uvádí, že se
advokáti obracejí na znalce přímo se zadáním výsledků znaleckých posudků, dokud
nenarazí na znalce, který jim takový posudek napíše.174
Problém dramatizuje řada mediálně známých kauz, ve kterých se setkáváme
s účelovými znaleckými posudky a které podstatně ovlivňují důvěru veřejnosti ve
znaleckou činnost.175,176
O příčině vzniku množství účelových posudků se vede debata. Například Bartoň
považuje za rizikové situace, kdy subjekt (obhájce) zadává znalecké posudky opakovaně
témuž znalci, což nahrává vzniku nežádoucích vazeb mezi znalci a obhájci. Pokud znalec
vypracuje pro obhájce posudek, který vyzní v jeho prospěch, může od obhájce v budoucnu
očekávat další zakázky, naopak obhájce nemá zájem zadávat posudek znalci, který není
ochotný vypracovat posudek podle jeho představ. Zároveň Bartoň upozorňuje na vyšší
riziko vzniku účelových posudků v odvětvích, které nemají jasně stanovené znalecké
standardy, a znalec si tak je schopen vědecky obhájit různé závěry. 177 Předestřený problém
proto úzce souvisí s problematikou přezkoumatelnosti znaleckých posudků a kontroly
znalecké činnosti.

Viz MULÁK, Jiří. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe. In: Bulletinadvokacie.cz [online]. 20. 3. 2019 [cit. 21.11.2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zasadakontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe#ftn34
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Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1720
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Vzhledem k množství kritiky účelových znaleckých posudků se dále nabízí otázka,
zda jsou znalci za podání záměrně nepravdivých nebo zkreslených znaleckých posudků
dostatečně postihováni. Setkáváme se totiž s názorem, že takové posudky podávají znalci
i proto, že takové posudky vlastně „nikomu nevadí“.178 Podobně při senátní diskuzi nad
návrhem nového zákona o znalcích zaznělo tvrzení, že znalec, který podal posudek, jehož
závěry pohledem revizního posudku neobstály, se často vyhne jakémukoliv postihu,
s výjimkou příležitostných trestních stíhání, která ale nejsou zahajována systematicky, ale
spíše nahodile.179 Jednotlivými aspekty odpovědnosti znalců za záměrně nepravdivé nebo
zkreslené znalecké posudky se proto podrobněji zabývám v následujícím textu.
4.2. Odpovědnost znalce za záměrně nepravdivý nebo zkreslený znalecký posudek
Znalci jsou ze své činnosti odpovědni v rovině občanskoprávní, správní a trestní.
Níže se zabývám těmi aspekty právní úpravy odpovědnosti znalců, které jsou relevantní
pro téma účelových znaleckých posudků.
4.2.1.

Občanskoprávní odpovědnost

V první řadě je znalec odpovědný za škodu způsobenou vadným znaleckým
posudkem ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku. Judikatura týkající se
odpovědnosti znalce za škodu se opírá zejména o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7.
2008, sp. zn. 25 Cdo 883/2006, [R 31/2009 civ.], ve kterém Nejvyšší soud konstatoval
příčinnou souvislost mezi pochybením znalce a vznikem škody v případě, kdy soud na
základě jeho posudku přiznal žalobci náhradu škody v nižším rozsahu. Odpovědnost znalce
za škodu je ale dána pouze v případě, představoval-li znalecký posudek podstatný podklad
pro rozhodnutí soudu.180
Proti výše uvedenému se vymezuje část nauky, která poukazuje na to, že v soudním
řízení není škoda způsobená znaleckým posudkem, ale teprve samotným rozhodnutím
soudu, který nesprávně posoudil správnost tohoto posudku.181 Takový pohled ale
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Záznam diskuse z kulatého stolu Aktuální otázky znaleckého práva. In: JUDr. Karel Havlíček [online]. [cit.
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Stenozáznam z 1. dne 8. schůze. In: Senát Parlamentu České republiky [online]. [cit. 28.11.2019].
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ŠEVČÍK, Petr. Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem znalecké činnosti. In: ŠEVČÍK, Petr a ULLRICH,
Ladislav. Op. cit. S. 163.
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judikatura odmítá s odůvodněním, že tento přístup by představoval popření teorie
adekvátní příčinné souvislosti.182
Nový zákon o znalcích odpovědnost znalce za škodu upravuje výslovně a zároveň
stanoví povinnost být pro případ způsobení škody pojištěn.183
4.2.2.

Správní odpovědnost

Podle současného zákona o znalcích se přestupku podle § 25a odst. 1 písm. a)
zákona o znalcích dopustí znalec, vykonává-li svoji činnost v rozporu s § 8 tohoto zákona,
tedy mimo jiné nevykonává-li svoji činnost „řádně“.184 Přestupek je tak formulován
poměrně široce, nicméně výkonem znalecké činnosti, který není považován za řádný, se
rozumí zejména podání posudku, který není pravdivý nebo úplný. 185 Prostřednictvím
uvedeného přestupku je tak možné postihnout všechny formy znaleckých posudků, které
výše označuji jako účelové. Uvedené upravuje obdobně § 25b odst. 1 písm. a) zákona
o znalcích i pro činnost znaleckých ústavů. Znalci je možné za přestupek uložit pokutu do
100 tisíc Kč nebo sankci vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků, v případě znaleckých
ústavů činí horní hranice pokuty 200 tisíc Kč a rovněž je možné udělit sankci vyškrtnutí ze
seznamu znaleckých ústavů.186
Vzhledem k tomu, že ke spáchání uvedených přestupků postačí nedbalost, je na
rozdíl od roviny trestní možné v rovině odpovědnosti za přestupky postihnout znalce, který
nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek nepodal úmyslně, případně
jeho úmysl není možné prokázat.187
Procesní úpravu postupu vedoucího k vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků,
resp. seznamu znaleckých ústavů zákon o znalcích výslovně neupravuje, uplatní se proto
postup podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.188 Dörfl kritizuje, že takový postup
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není správné. (…) Je tedy zřejmé, že i když byl znalecký posudek především podkladem pro vydání
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§ 25a odst. 3 a § 25b odst. 3 zákona o znalcích.
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je velmi pomalý, zbavení znalce oprávnění vykonávat znaleckou činnost tak trvá jeden až
dva roky.189 Za tu dobu ale může znalec stihnout připravit řadu dalších vadných posudků.
Důvodová zpráva k novému zákonu o znalcích navíc kritizuje současnou úpravu
přestupků jako příliš mírnou, hrozící sankce nejsou považovány za dostatečně odrazující,
což má být příčinou zneužívání ze strany znalců.190 Nový zákon o znalcích proto postih
přestupků zpřísňuje.
Dle nového zákona o znalcích se tak dopustí přestupku, kdo „nevykoná znaleckou
činnost s odbornou péčí, nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo
osobně“.191 Jak znalci, tak znalecké kanceláři nebo znaleckému ústavu bude možné za
uvedený přestupek uložit pokutu až 500 tisíc Kč.192 Z hlediska výše sankce se jedná
o nejzávažnější přestupky, které nový zákon o znalcích upravuje. Zároveň nový zákon
o znalcích upravuje možnost zbavit znalce znaleckého oprávnění v případech, kdy závažně
nebo opakovaně poruší svoji povinnost stanovenou uvedeným zákonem.193
Objevují se názory, že východiska nové právní úpravy přestupků nejsou zcela
správná: dostupné statistiky nepotvrzují, že by se znalci dopouštěli přestupků výrazně
častěji než zástupci jiných profesí, které působí v oblasti práva. Pocit, že znalci zneužívají
příliš mírné právní úpravy, je dle kritiků založen spíše na veřejném mínění formulovaném
medializovanými kauzami pochybení znalců, než na datech.194
Proti tomu je možné namítat, že data srovnávající četnost přestupků můžeme číst
i tak, že přestupková řízení proti znalcům nebývají v případě pochybení znalce ani
zahajována. Uvádí se, že soudy, které se setkávají se znaleckými posudky, které by bylo
možné označit za nepravdivé nebo neúplné, nepředávají informace o nich příslušným
správním orgánům, a ty se proto přestupky znalců ani nemohou zabývat.195 Je tedy možné
se domnívat, že ačkoliv máme i za současné právní úpravy prostředky k postižení znalce
189
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ve správním řízení za podání účelového znaleckého posudku, v praxi správní odpovědnost
znalce není v řadě případů uplatňována. Z tohoto pohledu nový zákon o znalcích zavádí
řadu opatření, která mají za cíl zvýšení faktického výkonu dohledu nad znalci (viz kap.
3.2.2.).
V souvislosti s kárnou odpovědností znalců se také dlouhodobě diskutuje
o možnosti vzniku profesní komory s povinným členstvím, v jejímž rámci by byla řešena
disciplinární provinění znalců. V současné době neexistuje žádná profesní komora
s povinným členstvím, na poli znalecké činností ale působí několik subjektů sdružující
znalce na bázi dobrovolnosti (např. Komora soudních znalců České republiky, Asociace
znalců a odhadců České republiky, z. s., Česká společnost soudního lékařství a soudní
toxikologie a další).196
Vzniku všeobecné znalecké komory s povinným členství ale brání hned několik
skutečností: předně je znalecká činnost vykonávána prostřednictvím několika kategorií
subjektů, tj. prostřednictvím znalců, znaleckých ústavů (od 1. 1. 2021 dále i znaleckých
kanceláří) a znalců ad hoc. Z hlediska koncepčního se nezdá být vhodné, aby profesní
komora zajišťovala dohled nad všemi tyto subjekty vč. právnických osob soukromého
i veřejného práva.

Dále činnost

profesních

komor bývá obvykle financována

prostřednictvím příspěvků jejích členů. V oblasti znalectví ale působí řada znalců, kteří
posudky píší spíše příležitostně (více než jedna polovina znalců připraví méně než 5
znaleckých posudků za rok), pro které by se v důsledku hrazení členských příspěvků mohla
stát znalecká činnost nevýhodnou a mohlo by je to odradit od jejího dalšího výkonu.
V poslední řade je otázka, zda je činnost profesní komory z oblasti znalectví vůbec
způsobilá přinést výhody profesní samosprávy vzhledem k roztříštěnosti odborností a velké
odlišnosti jednotlivých oborů a odvětví znalecké činnosti.197 Nový zákon o znalcích se
proto k zavedení znalecké komory s povinným členstvím nepřiklonil.
4.2.3.

Trestní odpovědnost

Trestný čin křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek upravuje § 346 trestního
zákoníku. § 346 TZ obsahuje dvě základní skutkové podstaty, které obě vyžadují zavinění
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ve formě úmyslu.198 Zatímco pachatelem trestného činu dle § 346 odst. 1 TZ může být
pouze znalec, trestného činu dle § 346 odst. 2 TZ se může dopustit i svědek.
Trestného činu dle prvního odstavce se znalec dopustí, podá-li „nepravdivý, hrubě
zkreslený nebo neúplný znalecký posudek“.199 Trestní zákoník tak rozlišuje tři formy
účelových znaleckých posudků. Nepravdivým znaleckým posudkem se rozumí takový
posudek, „který je ve všech podstatných okolnostech a svých závěrech lživý, tedy v podstatě
smyšlený nebo zfalšovaný, tedy je vědomě v naprostém rozporu s odbornými závěry
učiněnými na základě dosaženého stupně vědeckého či jiného odborného poznání“.200 Od
nepravdivého znaleckého posudku odlišujeme posudek hrubě zkreslený, který není lživý
ve všech okolnostech, ale pouze v některých podstatných okolnostech, které jsou v něm
uvedeny „hrubě nepřesně, resp. nepravdivě“.201 Jak nepravdivý, tak hrubě zkreslený
znalecký posudek vznikají formou konání. Tím se liší od znaleckého posudku neúplného,
který vznikne úmyslným opomenutím znalce uvést ve znaleckém posudku některé
podstatné okolnosti.
Ačkoliv to tedy není v zákoně výslovně uvedeno jako v případě druhé skutkové
podstaty, všechny tři varianty vyžadují, aby se zkreslení nebo zatajení týkalo okolností,
které mají podstatný význam pro rozhodnutí.202 Objektem této skutkové podstaty je „zájem
na řádném výkonu znalecké činnosti“.203
Dle skutkové podstaty obsažené v druhém odstavci se trestného činu dopustí znalec
(nebo svědek), který při podání výpovědi před jedním z vyjmenovaných orgánů204:
„a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo
pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, nebo
b) takovou okolnost zamlčí.“205
Trestáno je tedy opět jednání jak ve formě konání, tak opomenutí, tedy všechny tři
možné varianty podání účelového znaleckého posudku. Výslovně se stanoví, že okolnosti,
které jsou uvedeny nepravdivě nebo jsou zamlčeny, musí mít na rozdíl od první skutkové
198

§ 13 odst. 2 a § 15 TZ.
§ 346 odst. 1 TZ.
200
ŠÁMAL, Pavel. Znalci a jejich trestní odpovědnost. Op. cit.
201
Tamtéž.
202
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-428-5. S. 3241 – 3248.
203
ŠÁMAL, Pavel. Znalci a jejich trestní odpovědnost. Op. cit.
204
„před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem,
státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo
před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“ Viz § 346 odst. 2 TZ.
205
§ 346 odst. 2 TZ.
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podstaty „podstatný význam pro rozhodnutí“, nevyžaduje se ale, aby skutečně bylo
rozhodnuto v souladu s nimi.206 Objektem této skutkové podstaty je „zájem na správném
zjištění skutkového stavu jako základu zákonného rozhodnutí v řízení“207 před jedním
z vyjmenovaných orgánů.
Trestný čin je v obou svých skutkových podstatách přečinem.208 V obou případech
je možné za spáchání trestného činu uložit znalci trest zákazu činnosti nebo trest odnětí
svobody (u skutkové podstaty odst. 1 až na dvě léta, v případě skutkové podstaty odst. 2 až
na tři léta).
V praxi působí při uplatňování trestní odpovědnosti znalců problémy dokazování
subjektivní stránky trestného činu. Úmysl pachatele zahrnuje jednak vědomí pachatele, že
uvádí v posudku nepravdivé informace nebo některé informace zamlčuje, příp. že tyto
informace mají podstatný význam pro rozhodnutí, jednak jeho záměr tak učinit, což staví
OČTŘ do důkazně obtížné situace.209 K odsouzení znalců proto dochází spíše výjimečně.
Trestní stíhání znalců z tohoto důvodu často nedospěje ani k obžalobě, protože státní
zástupce nezíská pro její podání dostatek důkazů. V teorii se proto objevují úvahy, zda by
nebylo vhodné změnit formu zavinění trestného činu křivá výpověď a nepravdivý znalecký
posudek na hrubou nedbalost.210
Uvedené ilustruje i následující tabulka, která uvádí počet odsouzených
a zproštených osob v souvislosti s výše popsanou trestní činností v roce 2015:211
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ŠÁMAL, Pavel. Znalci a jejich trestní odpovědnost. Op. cit.
Tamtéž.
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§ 14 TZ.
209
Tamtéž.
210
ŠEVČÍK, Petr. Právní vymezení znalecké činnosti. In: ŠEVČÍK, Petr a ULLRICH, Ladislav. Op. cit. S. 40.
211
Tabulka kompletně převzata z Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) k vládnímu návrhu
zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, sněmovní tisk č. 72/0, s. 18.
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Tabulka obsahuje i počty odsouzených za trestný čin křivé výpovědi
a nepravdivého znaleckého posudku spáchaný za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb.,
trestního zákona.
V souladu s výše uvedeným je možné se domnívat, že celkově nízký počet znalců
odsouzených za trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku není
způsoben vysokou profesionalitou znalců, ale spíše problémy s prokazováním jejich trestné
činnosti. Větší počet odsouzených za trestný čin dle § 346 odst. 2 TZ bude způsoben i tím,
že v tomto odstavci je zároveň postihována křivá výpověď svědecká. O tom, že se bude
jednat z velké části o trestnou činnost svědků, svědčí nepřímo i skutečnost, že k trestné
činnosti znalců neexistuje příliš velké množství judikatury.212
S ohledem na výše uvedené se v obecné rovině domnívám, že odpovědnost znalců
je i v současné době dostatečně upravena jak občanskoprávními, tak správními a trestními
instituty. Problémy ale činí její praktické uplatňování, v případě trestní odpovědnosti
i potíže při dokazování subjektivní stránky trestného činu. Z tohoto důvodu se zdá být
pozitivní zavedení nástrojů, které sledují posílení věcného přezkumu znaleckých posudků
a o nichž bylo pojednáno v předchozích kapitolách, jejich reálný přínos ale ukáže až praxe.

212

ŠÁMAL, Pavel. Znalci a jejich trestní odpovědnost. Op. cit.
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5. Průtahy v řízení
Znalecké dokazování je časově náročné ze své povahy vzhledem ke složitosti
celého procesu utváření znaleckého důkazu. V některých případech při znaleckém
dokazování dochází ke vzniku neodůvodněných průtahů v řízení, které v řadě případů
představují porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38
odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Tato situace je dlouhodobě kritizována ze strany
veřejného ochránce práv a Ústavního soudu.213
Řízení také podstatně prodlužují tzv. bitvy posudků, ve kterých proti sobě stojí dva
protichůdné znalecké posudky, o jejichž správnost často rozhodne až třetí, revizní posudek.
Z hlediska práva na spravedlivý proces jsou problematické zejména takové průtahy,
ke kterým dochází v důsledku nedostatečné aktivity znalce a soudu při dohledu nad jeho
činností. Soud má přitom k dispozici vícero prostředků, kterými může vznik průtahů
v řízení usměrňovat.
V první řadě soud činí rozhodnutí, zda je vůbec potřeba znalce přibrat. V řadě
případů jsou znalci přibíráni nadbytečně, což vede kromě průtahů řízení i k přesouvání
odpovědnosti ze soudu na znalce. Za nadbytečné je možné považovat například posudky
zadané k řešení právních otázek, otázek, které nejsou pro rozhodnutí soudu podstatné nebo
otázek, které nelze

znalecky posoudit. Kromě případů zmíněných v kontextu

psychologických a psychiatrických posudků se o nadbytečných znaleckých posudcích
hovoří také v kontextu trestných činů z nenávisti, kde činí problémy odlišení skutečností,
které je vhodné považovat za odborné, od skutečností, které patří mezi všeobecně známé.
Uvedené se týká zejména znalosti různých historických událostí nebo významu
extremistických symbolů a textů.214
Vodítka pro OČTŘ v oblasti extremismu obsahuje metodika Nejvyššího státního
zastupitelství, podle které je nadbytečné zadávat znalecké posudky např. pro posouzení
významu hajlování, hákového kříže a symbolů SS. Složitější a méně známé extremistické
symboly ale dle této metodiky musí být znalecky zkoumány.215 Přes existenci této
metodiky se právě v oblasti extremismu budeme moci setkat se zadáváním posudků, které
213

LUKAŠÍKOVÁ, Pavlína a JANOUŠKOVÁ, Petra. Znalecká činnost pod drobnohledem ombudsmanky.
In: Sborník příspěvků z konference: téma „Současné otázky praxe a legislativy znalecké činnosti nejen v
kontextu domácího násilí“ [online]. 2018, s. 4-11. [cit. 14.11.2019]. Dostupné
z: https://www.profem.cz/shared/clanky/705/01%20sbornik%20final.pdf
214
KALVODOVÁ, Věra, HRUŠÁKOVÁ Milana. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a
kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978‐80‐210‐8072‐0. S. 399 – 405.
215
Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS. In: Justice.cz [online]. Říjen 2009 [cit.
14.1.2020]. S. 90 Dostupné z: http://portal.justice.cz/nsz/soubor.aspx?id=82741
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teorie považuje za nevhodné, zadaných např. k posouzení nenávistného obsahu textu, který
musí být zjevný i soudci.216
Dále má soud k dispozici řadu procesních nástrojů, kterými může působit na včasné
vyhotovení znaleckého posudku. Učiní-li soud rozhodnutí znalce přibrat, určí mu zároveň
lhůtu k podání posudku, kterou je povinen se znalcem předem projednat, aby zjistil, zda je
znalec schopný posudek ve lhůtě připravit.217 Znalec sice dle současné úpravy není
oprávněn bez vážného důvodu odmítnout podat znalecký posudek, soud by ale s ohledem
na zájem na rychlosti trestního řízení neměl přibírat znalce, v jehož časových možnostech
není brzké vypracování posudku.218
V tomto okamžiku má potenciál způsobit průtahy také hledání vhodného znalce,
které může být zdlouhavé zejména v případech, kdy je pro řízení potřebná neobvyklá
znalecká specializace. Bývá kritizována praxe OČTŘ, které v některých případech zadávají
vypracování posudků univerzitám, případně jiným znaleckým ústavům, od kterých
očekávají kvalitní zpracování posudku, aniž by braly v potaz jejich časové možnosti.219
Dále je soud dle současné právní úpravy oprávněn v naléhavých případech znalci
uložit, aby posudek vypracoval spěšně. V takovém případě je možné zvýšit odměnu znalce
až o 50 %.220
V případě, že znalec následně určenou lhůtu nedodržuje, přichází v úvahu několik
možností. V první řadě je soud oprávněn znalci lhůtu dodatečně prodloužit, s ohledem na
zájem na rychlosti trestního řízení je ale žádoucí, aby tak soud činil spíše výjimečně
s ohledem na zjištěné příčiny prodlení znalce.221,222 Dále je možné nedodržení lhůty
sankcionovat uložením pořádkové pokuty anebo přistoupit ke snížení odměny znalce.223,224
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KALVODOVÁ, Věra, HRUŠÁKOVÁ Milana. Op. cit. S. 403 – 404.
§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967, příp. od 1. 1. 2021 § 25 odst. 1 nového zákona o znalcích.
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znaleckého posudku rozšiřuje v § 19.
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Soudní znalci - poznatky z praxe veřejného ochránce práv: příloha Zprávy za 3. čtvrtletí roku 2009.
In: Veřejný ochránce práv [online]. 2009 [cit. 14.1.2020]. S. 3. Dostupné z:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Ctvrtletky/2009_3_
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§ 12 odst. 2 a § 20 odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb. Podobně § 31 odst. 5 nového zákona o znalcích.
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LUKAŠÍKOVÁ, Pavlína a JANOUŠKOVÁ, Petra. Znalecká činnost pod drobnohledem ombudsmanky.
In: Sborník příspěvků z konference: téma „Současné otázky praxe a legislativy znalecké činnosti nejen v
kontextu domácího násilí“ [online]. 2018, s. 4-11. [cit. 14.11.2019]. Dostupné
z: https://www.profem.cz/shared/clanky/705/01%20sbornik%20final.pdf
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Dle nového zákona o znalcích bude možné lhůtu prodloužit pouze „výjimečně v odůvodněných
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Porušení povinnosti podat posudek řádně ve stanovené lhůtě je zároveň přestupkem, za
který lze znalci uložit pokutu i správní sankci vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků,
resp. ze seznamu znaleckých ústavů.225 Soud má proto rovněž možnost (a od 1. 1. 2021
povinnost) na prodlení reagovat podnětem příslušnému správnímu orgánu k zahájení řízení
o přestupku.226
Pro nedostatečné využívání shora uvedených institutů konstatoval Ústavní soud
v řadě svých rozhodnutí porušení čl. 38 odst. 2 Listiny.227 Rozsah problému dokládá
i skutečnost, že nedůvodné průtahy způsobené při znaleckém dokazování byly řešeny
i ESLP, který v tomto kontextu v několika případech shledal porušení čl. 6 odst. 1
Úmluvy.228,229
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§ 27 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. Nový zákon o znalcích ohledně možností snížení odměny odkazuje na
zatím nepřipravenou vyhlášku. Viz § 25 odst. 7 nového zákona o znalcích.
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§ 8 a § 25a odst. 1 písm. a), odst. 3, § 25b odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o znalcích. Obdobně upravuje
přestupky nový zákon o znalcích v § 39 odst. 1 písm. b) a § 40 odst. 1 písm. b), možnost zbavení oprávnění
vykonávat znaleckou činnost upravuje v § 14 odst. 1 písm. e) pro případ závažného nebo opakovaného
porušení povinností stanovených tímto zákonem.
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§ 36 nového zákona o znalcích.
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soudu ze dne 20. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 36/04, [56/2004 USn] nebo nález Ústavního soudu ze dne 12. 2.
2004, sp. zn. IV. ÚS 278/03, [20/2004 USn.].
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Viz např. rozsudek ESLP ve věci Bořánková proti České republice ze dne 7. 1. 2003, č. stížnosti 41486/98
nebo rozsudek ESLP ve věci Škodáková proti České republice ze dne 21. 12. 2004, č. stížnosti 71551/01.
229
Uvedená judikatura nepochází z trestního řízení, její závěry však považuji za obecně aplikovatelné, a
proto to v kontextu této práce nepovažuji za problém.
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6. Odměňování znalců
V obecné rovině rozlišujeme odměňování znalců na základě smlouvy za účelem
podání soukromého znaleckého posudku pro fyzické či právnické osoby, jehož podoba
záleží na smluvním ujednání, a odměňování znalců podávajících znalecký posudek pro
orgány veřejné moci.230 Následující text pojednává o odměňování za přípravu znaleckých
posudků pro orgány veřejné moci.
Znalci náleží za vytvoření znaleckého posudku odměna a náhrada vynaložených
nákladů, které dohromady tvoří tzv. znalečné a jejichž výše se řídí pravidly formulovanými
v zákoně o znalcích a vyhlášce č. 37/1967 Sb. Dle vyhlášky č. 37/1967 Sb. se výše odměny
pohybuje v rozmezí 100 až 350 Kč za hodinu provedené práce, kdy základní kritérium pro
její určení v konkrétním případě je náročnost a míra odborných znalostí nutných k podání
posudku.231 S ohledem na náročnost by na odměnu při horní hranici nemělo dosáhnout
např. provádění jednodušších činností, jako je studium spisů, nebo činnost v některých
jednodušších specializacích (odhady cen věcí). Pojem míra odborných znalostí je pak
možné vykládat s ohledem na stupeň vzdělání nutný k provedení jednotlivých činností při
přípravě posudku.232 Vyhláška č. 37/1967 Sb. stanoví i další pomocná kritéria pro určení
výše odměny, jako je např. „charakter a účelnost“233 provedených prací.
Pravidla umožňují takto určenou odměnu zvýšit, byla-li provedená práce
mimořádně obtížná, byl-li úkolem znalce přezkum znaleckého posudku nebo uložil-li
OČTŘ znalci vypracovat posudek spěšně nebo přes svátky a dny pracovního volna.234
Odměnu je také možné snížit až o 20 %, a to „u často se opakujících jednoduchých
znaleckých posudků spočívajících v odborném zjišťování v podstatě stejných skutečností,
zejména v provádění zkoušek pomocí speciálního zařízení, popřípadě laboratorního
postupu“235 (takovým případem bude např. při stanovení množství alkoholu v krvi).236 Od
tohoto případu je nutné rozlišovat sankční krácení odměny až o 50 % v případě opožděné
nebo nekvalitní práce a odepření odměny v případech, kdy se jedná o „zvlášť závažný
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§ 17 zákona o znalcích.
§ 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb.
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případ nekvalitního provedení úkonu“237 (např. nepostupoval-li znalec v souladu se
současným vědeckým poznáním nebo neodpověděl-li na položenou otázku).238,239
Jak bylo uvedeno výše, kromě odměny je znalci hrazena také náhrada účelně
vynaložených nákladů.240 Pro úplnost je třeba dodat, že ve stanovených případech je
odměna a náhrada nákladů stanovena paušální částkou.241
Uvedená pravidla platí s určitými modifikacemi i pro odměňování znaleckých
ústavů.242
Rozhodování o výši odměny a náhrady nákladů má správní povahu a činí je orgán,
který znalce přibral, na základě vyúčtování předloženého znalcem, a to do dvou měsíců od
obdržení vyúčtování.243,244 Přiznané znalečné se znalci hradí bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dní.245
Výše popsaná konstrukce je kritizována zejména z následujících důvodů: v první
řadě je správné určení znalečného pro OČTŘ v některých případech obtížné až nemožné,
protože posouzení všech výše uvedených aspektů vyžaduje znalost odborné stránky věci,
kterou OČTŘ zpravidla nemá.246 V druhé řadě z výše uvedeného vyplývá, že u řádně
vypracovaných posudků činí minimální hodinová odměna znalce nejméně 80 Kč. Je
zřejmé, že taková hodinová sazba je nepřiměřeně nízká, uvážíme-li, že slouží k úhradě
kvalifikované práce zpravidla vysokoškolsky vzdělaného znalce, který má za sebou roky
praxe v předmětu znalecké činnosti. Stanovené rozpětí hodinové sazby se měnilo
naposledy k 1. 1. 2003, zatímco průměrná mzda od r. 2003 vzrostla přibližně
dvojnásobně.247,248 Nízkou odměnu lze zároveň považovat za jednu z příčin klesajícího
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počtu znalců.249 Dörfl uvádí, že v současnosti „je velmi obtížné sehnat znalce, který by byl
ochoten za nízké sazby posudek zpracovat“.250
Výší znalečného se zabýval i Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ze dne
15. září 2015, [164/2015 USn.]. V uvedené věci se skupina senátorů domáhala zrušení § 16
vyhlášky č. 37/1967 Sb., kterým je stanovena hodinová sazba odměny za znalecký
posudek. Navrhovatelé poukazovali na porušení práva podnikat dle čl. 26 odst. 1 Listiny,
zákaz nucených prací nebo služeb dle čl. 9 odst. 1 Listiny a princip rovnosti v právech ve
smyslu čl. 1 Listiny, které spatřovali v podhodnocení znalců ve srovnání s jinými
profesemi působícími v oblasti práva v kombinaci s nemožností odmítnout vyhotovit
znalecký posudek pro orgán veřejné moci s odkazem na očekávanou výši znalečného.
Ústavní soud se v nálezu vyjádřil k povaze znalecké činnosti, kdy konstatoval, že
činnost ustanoveného znalce pro orgány veřejné moci (na rozdíl od činnosti znalce pro
soukromé subjekty na smluvním základě) není podnikatelskou činností, ale jistou činností
ve veřejném zájmu, s ohledem na to, že znalec „nenese riziko podnikání a do odměny,
kterou za svoji činnost dostává, se nepromítají vynaložené náklady (ty dostává zvlášť)“.251
Tuto činnost ve veřejném zájmu znalec většinou provádí vedle samotné podnikatelské
činnosti. Proto nízkou zákonnou odměnou nemůže být dotčeno právo znalce podnikat ve
smyslu čl. 26 odst. 1 Listiny. Ústavní soud dále zdůraznil, že finanční aspekt není jedinou
motivací k výkonu znalecké činnosti, protože ustanovením znalce se znalci dostává
i společenského uznání a profesní prestiže. Ústavní soud proto návrh jako nedůvodný
zamítl.
Nepřiměřenost výše znalečného je ale zřejmá i přesto, že se nepohybuje v ústavní
rovině. Navýšení hodinové sazby znalecké odměny je proto na místě. Je přitom nejasné,
jaké změny v tomto směru přinese nová právní úprava. Ačkoliv nový zákon o znalcích
v základech zachovává současné principy stanovení odměny, ohledně podrobností vč.
rozmezí hodinové sazby odměny odkazuje na prováděcí vyhlášku, která dosud nebyla
přijata.252 Návrh vyhlášky počítá s navýšením hodinové sazby na 300 až 550 Kč v případě
znalců vykonávajících znaleckou činnost samostatně, 400 až 650 Kč v případě znalců
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z oboru zdravotnictví a 500 až 750 v případě znaleckých kanceláří.253 Ze strany některých
znalců se ale ozývá názor, že i takové zvýšení je nedostatečné.254
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7. Nový zákon o znalcích
Důvodová zpráva k novému zákonu o znalcích pojmenovává problémy současné
právní úpravy znalectví následovně:
“1. jmenování znalců a neexistence právního nároku na jmenování
2. stanovení oborů, odvětví, specializací a kvalifikačních požadavků
3. seznam znalců a evidence znaleckých posudků
4. kvalita znaleckých posudků
5. odměňování znalců
6. nedostatečný výkon státního dohledu nad výkonem znalecké činnosti
7. nedostatečný sankční systém“255
Těmto problémům odpovídají okruhy změn, které přináší nový zákon o znalcích.
Převážné většině z nich jsem se věnovala již výše v textu, na tomto místě bych proto chtěla
pro úplnost stručně zmínit zbývající dva kruhy změn, tak jak je pojmenovává důvodová
zpráva. Ostatní dílčí změny ponechávám pro omezený rozsah této práce stranou.
7.1. Stanovení znaleckých oborů a odvětví, seznam znalců
Rozvržení znaleckých oborů a odvětví upravuje k dnešnímu dni vyhláška
č. 123/2015 Sb. Přestože úprava prošla změnami naposledy v r. 2015, stále je rozvržení
oborů a odvětví označováno za neaktuální a nepřehledné. Některé obory znalecké činnosti
jsou považovány za nadbytečné, jiné naopak s ohledem na vědecký vývoj chybí. Zároveň
se seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být zapsán znalec – fyzická osoba,
liší od seznamu oborů a odvětví, pro které může být zapsán znalecký ústav, což činí
problémy s orientací v těchto seznamech.256 Seznam znaleckých oborů a odvětví tak
s novým zákonem o znalcích prochází revizí (seznam odvětví je přímo přílohou nového
zákona o znalcích, zatímco seznam oborů bude teprve stanoven vyhláškou Ministerstva
spravedlnosti).257
Do seznamu znalců se zároveň nově zapisuje širší okruh skutečností, a to včetně
údaji o spáchaném přestupku podle nového zákona o znalcích, který v seznamu bude
uveden po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí o jeho spáchání.258
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7.2. Evidence znaleckých posudků
Nový zákon o znalcích dále zavádí evidenci znaleckých posudků, do které se
zapisují údaje o každém zadaném posudku včetně údajů o jeho zadavateli a předmětu
znaleckého posudku. Převážná většina údajů je neveřejná, přístup k nim bude mít pouze
ministerstvo spravedlnosti a v odůvodněných případech i jiné orgány veřejné moci.
Obhájci se obávají, že povinnost evidence těchto údajů může představovat narušení
zásady nemo tenetur, neboť OČTŘ tímto způsobem budou schopné získat informace
i o takovém posudku, který se obhajoba rozhodla nevyužít z důvodu pro ni nepříznivého
znaleckého závěru.259
7.3. Nedostatečný sankční systém
Do značné míry kontroverzní bod představuje formulování řady nových přestupků
v řadě případů formálního charakteru, navíc v kombinaci se zavedením oznamovací
povinnosti ohledně spáchaných přestupků, která se vztahuje na orgány veřejné moci
vč. soudů, a zveřejňování údajů o spáchaných přestupcích v seznamu znalců bez ohledu na
závažnost spáchaného přestupku. Zpřísnění sankčního systému bylo i jedním z důvodů,
proč návrh zákona nebyl schválen Senátem.260
V případě činnosti znalců, znaleckých kanceláří i znaleckých ústavů nový zákon
o znalcích upravuje celkem 15 přestupků. Za tyto přestupky je všem uvedeným subjektům
možné uložit pokutu, jejíž horní hranice se pohybuje v závislosti na přestupku od 75 do
500 tisíc Kč (pro srovnání současná právní úprava zná v případě fyzických osob 10
přestupků a horní hranice sankcí se v případě fyzických osob pohybují od 50 do 200 tisíc
Kč).261
Křístek v této souvislosti kritizuje, že pouze 1 z 15 přestupků postihuje nepravdivý
znalecký posudek a ostatní se vztahují spíše k formálním vadám. Zároveň vyjadřuje obavy,
zda nová právní úprava nepovede k odlivu znalců, kteří nebudou ochotni znaleckou činnost
za těchto podmínek vykonávat. Uvedené se týká zejména takových znalců, kteří
nevykonávají znalectví jako svoji hlavní činnost, ale pouze příležitostně. Tyto obavy ale
nesouvisí pouze se zpřísněním správního trestání, ale i s očekávaným nárůstem
259
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administrativy a jiných nákladů spojených se znaleckou činností, jako je zavedení
povinného pojištění.262
Ve zbytku odkazuji na předchozí kapitoly, ve kterých jsem se podrobněji věnovala
ostatním okruhům legislativních změn.263
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Závěr
Znalecké dokazování v trestním řízení se potýká s celou řadou problémů. Ačkoliv
se nový zákon o znalcích snaží docílit zmírnění těchto problémy, změny právní úpravy
nemohou nijak ovlivnit faktické problémy, které mají původ v samotné podstatě
znaleckého dokazování.
Takovým problémem je přenos odpovědnosti ze soudu na znalce, kterému jsem se
věnovala v první části této práce. Tento problém vzniká dle mého názoru zejména
z důvodu absence odborných znalostí na straně soudů, kvůli níž v řadě případů soudy
nejsou schopny důkladně přezkoumávat věcnou správnost znaleckých posudků. To ale
nelze soudům vyčítat, protože absence odborných znalostí je důvodem, proč byl znalec
v první řadě přibrán. Soud ale zároveň nemůže na věcný přezkum znaleckých posudků
zcela rezignovat, protože věcnou správnost posudků je schopen přezkoumávat alespoň
zprostředkovaně přezkumem procesu vytváření znaleckého posudku a jeho hodnocením
v kontextu ostatních důkazů. Pokud věcný přezkum znaleckých posudků není dostatečný,
v konečném důsledku to fakticky není soud, ale znalec, kdo má ve věci poslední slovo.
Zároveň absence odborných znalostí na straně OČTŘ přispívá k tomu, že dochází
k přibrání

znalců k posouzení

záležitostí, které znalec není

schopen posoudit

kvalifikovaněji než soud. Tímto způsobem je na znalce delegována odpovědnost za
posouzení dílčích záležitostí. Jsem toho názoru, že tento problém by bylo možné zmírnit,
pokud by se posílila komunikace mezi OČTŘ a znalci již v okamžiku před zadáním otázek
znalci, tedy kdyby OČTŘ více konzultovaly se znalci vhodnost zamýšlených otázek, jejich
relevanci pro posuzovanou věc a možnost znalce na otázky kvalifikovaně odpovědět za
použití validních vědeckých metod.
Zároveň se domnívám, že k střídmějšímu přístupu k zadávání znaleckých posudků
by přispělo vůbec otevření diskuze nad tématem potřebnosti nebo vhodnosti znaleckého
dokazování v konkrétních sporných situacích. Během psaní této práce jsem získala dojem,
že o tématu nadbytečných znaleckých posudků se příliš nevede debata, ačkoliv všichni
jeho existenci uznávají a kritizují. V dostupných publikacích je tento problém obvykle
odbyt konstatováním, že znalecké dokazování je nadužíváno, nevede se ale diskuze nad
tím, v jakých situacích by bylo vhodné se nad zadáváním znaleckých posudků pozastavit a
případně přehodnotit stávající soudní praxi. Nadbytečné znalecké posudky jsou zcela jistě
zadávány také z důvodu opatrnosti, kdy se soudy bojí znalce nepřibrat, aby své rozhodnutí
nezatížily vadou. Nelze opomíjet, že soudy v jednotlivých případech musí zvažovat, zda by
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jejich rozhodnutí v případě absence znaleckého posudku obstálo v případném soudním
přezkumu.
Dále je dle mého názoru třeba do debat o znaleckém dokazování více zapojovat
odborníky z neprávnických profesí, bez jejichž znalostí některé problémy vůbec nevyjdou
najevo.
Další z problémů, kterým jsem se v práci zabývala, představuje neuspokojivá
kvalita některých znaleckých posudků. V této souvislosti jsem analyzovala záruky pro
kvalitní znaleckou činnost, které poskytuje současná právní úprava znalectví. Jako
problémy současného stavu jsem označila zejména nedostatek průběžné kontroly nad
činností subjektů vykonávajících znaleckou činnost, problémy s výběrem kvalitních
znalců, kdy zákon o znalcích jednak stanoví kvalifikační kritéria pro výběr znalce velmi
neurčitě, jednak k přezkumu odborných kvalit znalce nemá příslušný orgán zpravidla
potřebné odborné znalosti a musí při tomto úkolu spoléhat na poradní sbory pro znalecké
otázky, které ale existují pouze ve vybraných oborech a odvětvích znalecké činnosti.
Kritizována bývá i absence právního nároku na jmenování znalcem a nutnost přihlížet
k počtu již jmenovaných znalců, které vedou k situacím, kdy není možné jmenovat
znalcem kvalitní uchazeče kvůli naplnění znaleckého seznamu, přestože znalecký seznam
může být plný nečinných nebo méně kvalitních subjektů. Problematická je i právní úprava
znaleckých ústavů, zejm. malá transparentnost jejich činnosti a absence kontroly nad
neznaleckým personálem. Na posledním místě jsem zmínila i stručnou úpravu náležitostí
znaleckého posudku a absenci znaleckých standardů v řadě oborů znalecké činnosti, což
zejména přispívá k horší přezkoumatelnosti znaleckých posudků.
V práci byla podrobně rozebrána opatření, která zavádí nový zákon o znalcích
s cílem kvalitu znalecké činnosti zvýšit. Mezi opatření, která sledují zajištění výběru
kvalitních znalců, patří zejména soustředění rozhodování o zápisu do seznamu znalců do
rukou Ministerstva spravedlnosti, jemuž mají při tomto procesu být nápomocny poradní
sbory pro znalecké otázky, zavedení právního nároku pro jmenování znalcem, rozšíření
předpokladů pro jmenování znalcem, kdy jedním z těchto předpokladů je nově i úspěšné
absolvování znalecké zkoušky, a změny předpokladů pro zápis znaleckých ústavů
a znaleckých kanceláří do seznamu znalců.
Dále nový zákon o znalcích zavádí opatření, které sledují posílení průběžné
kontroly nad znaleckou činností znalců a zvýšením kontroly věcné správnosti znaleckých
posudků ze strany orgánu dohledu. Jedná se zejména o zavedení povinnosti orgánů veřejné
moci hlásit podezření ze spáchání přestupku dle nového zákona o znalcích Ministerstvu
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spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti bude mít také možnost vyžádat si od znalce ke
kontrole náhodný vzorek jeho posudků. Za účelem usnadnění přezkumu znaleckých
posudků zákon podrobněji upravuje náležitosti znaleckých posudků a zavádí povinnost
tyto posudky vyhotovovat v souladu se znaleckými standardy.
Osobně zastávám názor, že v souvislosti s výběrem kvalitních znalců i následnou
kontrolou kvality znaleckých posudků nový zákon o znalcích příliš spoléhá na činnost
poradních sborů pro znalecké otázky, které ale pro řadu znaleckých oborů dosud nebyly
ustanoveny. Stejně tak v některých oborech dosud neexistují shora zmíněné znalecké
standardy. Obě tyto skutečnosti ztěžují přezkum věcné správnosti znaleckých posudků. Na
místě je proto dle mého názoru obava znalců, zda s novým zákonem o znalcích nebude
v řadě znaleckých oborů posílena spíše kontrola nad dodržováním formálních povinností,
než nad přípravou věcně správných a spolehlivých znaleckých posudků.
Dále jsem se v práci věnovala záměrně nepravdivým a zkresleným posudkům
a odpovědnosti znalců za jejich podání. Domnívám se, že již současná právní úprava
upravuje dostatečným způsobem odpovědnost znalců v rovině občanskoprávní, správní
i trestní, problém ale představuje její uplatňování. To do jisté míry souvisí s již výše
zmíněnými problémy s přezkumem věcné správnosti znaleckých posudků. V případě
trestní odpovědnosti pak činí potíže dokazování úmyslu pachatele.
V části páté jsem se zabývala průtahy v řízení způsobenými při znaleckém
dokazování. Znalecké dokazování je časově náročné ze své podstaty, závažnější problém
ale dle mého názoru představuje vznik neodůvodněných průtahů v důsledku nedostatečné
aktivity soudu, která může vést až k porušení práva na projednání věci bez zbytečných
průtahů. V práci jsem proto upozornila na instrumenty, které má soud k dispozici
k usměrňování průtahů vznikajících při znaleckém dokazování.
V části šesté jsem se pak věnovala výši znalecké odměny, která po dlouhou dobu
nebyla valorizována a která již neodpovídá současným společenských a ekonomickým
poměrům. Tento problém by ale měla odstranit chystaná prováděcí vyhláška k novému
zákonu o znalcích.
Závěrem jsem zmínila vybrané změny, které přináší nový zákon o znalcích. Přitom
považuji za opodstatněné obavy znalců z toho, zda nová právní úprava příliš drakonicky
netrestá formální provinění znalců a zda tento přístup společně s novými druhy finančních
výdajů spojených s výkonem znalecké činnosti nepovede ke snížení počtu znalců. To by
mohlo vést k prohloubení problému s průtahy vznikajícími při znaleckém dokazování.
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Reálný dopad nového zákona o znalcích ale ukáže teprve praxe, a bude proto zajímavé
v příštích letech sledovat vývoj v této oblasti.
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Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení
Abstrakt
Bez znaleckého dokazování se dnešní trestní řízení téměř neobejde a v řadě případů
se setkáváme se situacemi, kdy zjištění skutkového stavu je závislé na znaleckém posudku.
Znalecké dokazování je ale spojeno s řadou problémů a znalecká profese se ve společnosti
netěší příliš velké důvěře. V rámci této práce je rozebráno 5 vybraných okruhů problémů
znaleckého dokazování, které bývají v současnosti nejčastěji předmětem kritiky ze strany
odborné veřejnosti.
Na prvním místě diplomová práce popisuje problémy s faktickým přesunem
odpovědnosti ze soudu na znalce, ke kterému dle autorky dochází zejména z důvodu potíží
s přezkumem věcné správnosti znaleckých posudků a z důvodu přibíraní znalců
k posouzení záležitostí, jejichž znalecké zkoumání je nadbytečné.
V souvislosti s přesunem odpovědnosti ze soudu na znalce se znalci dostávají
v trestním řízení do silného postavení, kterému ale v některých případech neodpovídá
kvalita jejich posudků. V druhé řadě se proto autorka věnuje problémům s kvalitou
znaleckých posudků, v jejichž kontextu rozebírá záruky, které současná právní úprava
poskytuje pro kvalitní výkon znalecké činnosti, nedostatky této právní úpravy a změny,
které v tomto směru přináší nová právní úprava účinná od 1. 1. 2021.
Třetí z rozebíraných problémů představuje téma záměrně nepravdivých nebo
zkreslených znaleckých posudků. V rámci pojednání o vlivu zadavatele na podobu
soukromých znaleckých posudků autorka rozebírá možnosti postihu znalce za podání
nepravdivého nebo zkresleného znaleckého posudků a upozorňuje na potíže, ke kterým při
tomto postihu dochází.
Dále se práce zabývá problémy se vznikem průtahů v řízení, se kterými bývá
znalecké

dokazování

spojeno,

a

instrumenty,

které

má

soud

k dispozici

k jejich usměrňování. Závěrem je zmíněna i výše znalečného, která je všeobecně
považována za příliš nízkou.
Zvláštní pozornost je v diplomové práci věnována změnám relevantní právní
úpravy v souvislosti s přijetím zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech, který nabývá účinnosti 1. 1. 2021. Teoretické poznatky jsou
doplněny příklady z praxe obhájce ex offo a znalce z oboru zdravotnictví, odvětví
psychiatrie a sexuologie.
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The problems of judicial expertise in criminal proceedings
Abstract
Contemporary criminal proceedings are highly dependable on judicial expertise and
in number of cases we encounter a situation where the determination of the facts is based
on the expert evidence. However, judicial expertise is linked to a number of issues which
damage the reputation of the field which is then considered to be untrustworthy by the
general public. This paper is divided into 5 separate chapters dissecting the most
commonly criticised practices by the general public.
At first the issue of relegating responsibilities from the judge to the judicial experts
is analysed. The author believes that there are two root causes to the problem, one being
the factual accuracy of the provided expert evidence and the other being the unnecessary
utilization of judicial experts.
The aforementioned relegation of responsibilities places power in the hands of the
experts whose work seldom meet the appropriate quality given the increased level of
responsibility. Therefore the author further focuses on the problems with the quality of the
expert evidence as well as examining the warranties provided by the current legislation and
the shortcomings of this legislation along with the changes of it that are coming into effect
as of 1 January 2021.
The third issue discussed is the topic of deliberately skewed or false expert
evidence. Accounting for the influence of the submitter on the private expert evidence the
author examines the sanctioning possibilities that can befall the experts upon providing
false or skewed expert evidence and highlights the issues that arise from the sanctioning.
Furthermore this paper analyses the problems related to the creation of the delayed
judicial process which is commonly linked to the judicial expertise and it analyses the
instruments that the court has at its disposal to utilise in order to limit these delays. Finally
the amount of the fees, which is generally considered to be insufficient is discussed along
with the possible ramifications.
Special attention was paid to the changes in relevant legislation with regards to the
acceptance of the law No. 254/2019 Coll. which comes into effect as of 1 January 2021. In
this paper the theoretical knowledge is filed in with actual examples from a judicial expert
and ex-officio defender from the areas of psychiatry and sexology.
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