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Úvod 

Znalecký posudek je institutem, kterého se hojně užívá k odbornému posouzení skutkových 

okolností, jež jsou předmětem sporu nebo pochybností v rámci rozhodovací činnosti orgánů 

veřejné moci nebo i soukromých činností subjektů práva. Tato práce se primárně zaměřuje na 

zkoumání znaleckého posudku z pohledu občanského práva procesního a jeho roli při dokazování 

v občanském soudním řízení.  

Znalecký posudek plní z hlediska důkazních prostředků podstatnou úlohu, jelikož odborné 

posouzení jím zprostředkované nemůže být nahrazeno vlastní činností soudu, který je z pohledu 

znalectví v pozici laika. I v případě, že by soud potřebnými odbornými znalostmi disponoval, 

nemůže je v rámci soudního řízení uplatnit a je ze zákona povinen nechat vypracovat odborné 

vyjádření nebo znalecký posudek. Na druhou stranu ale soudu přísluší hodnocení důkazů a toto 

jeho privilegium se vztahuje i na znalecký posudek, který, byť je v mnoha ohledech velmi 

specifický, má stejnou důkazní sílu jako ostatní důkazy, a podléhá tedy i stejným kritériím 

hodnocení.  

Ve výše uvedených souvislostech si tato diplomová práce klade za cíl odpovědět na otázku, 

jaké jsou současné právní a praktické požadavky na znalecký posudek, jeho zadávání, podávání a 

provádění v občanském soudním řízení, jakož i jaká jsou specifika hodnocení znaleckého posudku 

soudem se zaměřením na kritéria hodnocení a na přípustnost soudního přezkumu věcné správnosti 

znaleckého posudku. Práce nezapomíná ani na nový zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a 

tlumočnících, a zahrnuje tak i hlavní změny, které přinese nová právní úprava. 

Práce je strukturována do třech kapitol, z nichž první pojednává o právní úpravě znalecké 

činnosti. Soustředí se zejména na osobu znalce, jeho práva a povinnosti při výkony znalecké 

činnosti, podmínky výkonu znalecké činnosti a jedna podkapitola je věnována již avizovaným 

změnám znalectví po účinnosti nového zákona. Přestože první kapitola není přímo předmětem této 

diplomové práce, jak byl vymezen v předchozím odstavci, autorka této práce ji považuje za 

potřebnou. Bez vymezení znalce a znalecké činnosti není možné patřičně pracovat se specifickými 

rysy, které z tohoto vymezení vyplývají a jsou klíčové nejen pro problematiku podávání znaleckého 
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posudku, ale i pro hodnocení znaleckého posudku soudem. Nicméně oproti zbylým dvěma 

kapitolám je kapitola první spíše stručnějšího a informativního rázu. 

Druhá kapitola již podrobně rozebírá znalecký posudek jako takový a zaměřuje se hlavně 

na jeho právní povahu ve smyslu důkazního prostředku, odlišnosti od jiných druhů důkazních 

prostředků, obsahové a formální náležitosti, zadávání, vypracování a provedení znaleckého 

posudku a také specifika soukromého znaleckého posudku. Právě v této části se nejvíce uplatňuje 

praktické hledisko soudního znalectví, protože je třeba si uvědomit, že znalecké posudky 

zpracovávají znalci, jakožto osoby s odborným mimoprávním zaměřením. 

Třetí a nejobsáhlejší kapitola se věnuje hodnocení znaleckého posudku soudem. V této 

souvislosti je pojednáno o zásadě volného hodnocení důkazů, jednotlivých kritériích hodnocení 

znaleckého posudku a největší pozornost je dána soudnímu hodnocení věcné správnosti znaleckého 

posudku, protože uplatnění tohoto kritéria je nejkontroverznější. V Rámci podkapitoly o věcné 

správnosti, je tudíž uvedena argumentace judikatury včetně té nejnovější, jakož i argumentace 

vycházející z dostupné odborné literatury. Následuje vlastní uvážení autorky této práce a stanovení 

podmínek, za jejichž splnění je možné k hodnocení věcné správnosti přistoupit. Předposlední část 

třetí kapitoly obsahuje pojednání o vadách znaleckých posudků a možnostech jejich odstranění, se 

zvláštním důrazem na revizní znalecký posudek. Pokud znalecký posudek není perfektní je to právě 

identifikace vad, která je výsledkem soudního hodnocení znaleckého posudku. Poslední 

podkapitola pak nabízí krátké srovnání právní úpravy znalců v mezinárodním měřítku. 

Teoretická východiska této práce vycházejí primárně z komentářové literatury 

k relevantním zákonům, odborných publikací občanského i trestního práva procesního a četné 

judikatury převážně Ústavního a Nejvyššího soudu, ze které čerpají i některé praktické prvky, které 

jsou v následujících kapitolách zahrnuty. Aby tato práce neměla jen ryze právně teoretický přínos, 

je pracováno i s technicky odbornou literaturou, určenou pro vzdělávání soudních znalců. Jedná se 

zejména o bohatou publikační činnost akademické obce při Vysokém učení technickém v Brně. 

Některé praktické aspekty podávání znaleckého posudku byly též konzultovány s Ing. Jiří 

Karpíškem soudním znalcem s třicetiletou praxí pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, stavby obytné, průmyslové a zemědělské.  
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1. Právní úprava znalectví 

Soudní znalec je důležitým institutem, který má nenahraditelnou funkci napříč soukromým 

i veřejným procesním právem, a to zejména při dokazovaní sporných skutečností. Z tohoto důvodu 

jsou kladeny vysoké nároky na osobu, která znaleckou činnost vykonává, aby bylo dosaženo 

patřičné odbornosti a objektivity při tvorbě znaleckých posudků, které později vystupují jako 

důkazní prostředky v rámci daných řízení. V rámci následujících podkapitol se tato diplomová 

práce pokusí přiblížit právní problematiku spojenou s výkonem znalecké činnosti a zaměří se 

zejména na podmínky výkonu znalecké činnosti a stěžejní otázky jejího výkonu.  

Hmotněprávní úprava znalecké činnosti je na zákonné úrovni komplexně zajištěna 

zvláštním zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, přičemž tento zákon se zabývá 

podmínkami výkonu znalecké a tlumočnické činnosti, právy a povinnostmi znalců a tlumočníků, 

podmínkami činnosti znaleckých ústavů, působností Ministerstva spravedlnosti a krajských soudů 

při výkonu státní správy znalecké a tlumočnické činnosti a odpovědností za přestupky při výkonu 

znalecké a tlumočnické činnosti. Od roku 2021 vstoupí v účinnost zákon č. 254/2019 Sb., o 

znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který vejde v účinnost 1. ledna 2021, 

v rámci této práce bude poukázáno na hlavní změny, které tento nový zákon přinese. 

Na zákonné úrovni se na znalce dále vztahují některé normy v rámci procesního práva, 

které upravují postavení znalce před soudním nebo správním orgánem a s tím spojená práva a 

povinnosti znalce v rámci daného řízení. V tomto případě se ale již nejedná o právní úpravu 

obsaženou v jediném zákoně, nýbrž o jednotlivá ustanovení v zákonech upravujících soudní či 

správní řízení. Jedná se např. o občanský soudní řád, trestní řád, správní řád, soudní řád správní a 

daňový řád, ale znalců se využívá i v jiných oblastech práva, přičemž se dá říci, že konkrétní 

ustanovení těchto zákonů se v otázkách znalců příliš neliší. Pro účely této diplomové práce je však 

podstatné primárně řízení občanskoprávní.  

Na podzákonné úrovni je v této souvislosti důležité zmínit dva prováděcí právní předpisy 

Ministerstva spravedlnosti, kterými jsou vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb., 

kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti a vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Druhá 
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z uvedených vyhlášek podrobně upravuje problematiku týkající se řízení znalecké a tlumočnické 

činnosti a jejich výkonu, jakož i odměňování znalců, tlumočníků a ústavů. Této problematiky se 

týká též směrnice Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. února 1973, o organizaci, řízení a kontrole 

znalecké a tlumočnické činnosti. 

V poslední řadě je v rámci pramenů práva pro znaleckou činnost třeba zmínit i judikaturu 

soudů, která má zejména význam při sjednocování výkladu zákonných ustanovení. Jednotlivé 

rozsudky budou zmiňovány v rámci daných kapitol, k nimž se vztahují. 

1.1. Definice znalce a znalecká činnost 

Znalectví je specifické v tom smyslu, že zasahuje jak do sféry veřejnoprávní, tak 

soukromoprávní. Stát má zájem na tom, aby klíčové otázky znalectví byly upraveny na zákonné 

úrovni, jelikož znalec plní úkoly, které jsou ve veřejném zájmu spočívajícím v nárocích na 

odbornost, nezávislost a nepodjatost při posuzování sporných odborných neprávních problémů 

v soudních řízeních. V takovém případě se jedná o veřejný úřad se stanovenou pravomocí a 

působností. Vedle toho však znalec může vykonávat i činnost čistě soukromoprávní, kam lze 

zařadit jakékoli znalecké úkony z podnětu soukromoprávních subjektů mimo právní řízení.1 Nutno 

poznamenat, že o znaleckou činnost nepůjde u expertní činnosti, jelikož ta se řídí jinými právními 

předpisy než činnost znalecká, šlo by např. o zákoník práce a občanský zákoník.2 

Definice znalce je obsažena jednak v odborné literatuře a jednak i v judikatuře, přičemž 

Nejvyšší soud znalce opakovaně definuje následovně: „Znalec je přitom osobou (fyzickou či 

právnickou), která prostřednictvím svých odborných znalostí posuzuje skutečnosti, které byly 

soudem určeny, a ve znaleckém posudku soudu sděluje subjektivní výsledek tohoto posouzení.“3 

Osoba znalce je odlišná od stran řízení a soudu a jeho činnost pomáhá k objasňování skutkového 

stavu, který je předmětem dokazování.4 Znalec se zabývá pouze otázkami skutkovými, právní 

 

1 TELEC, Ivo. Právní postavení znalců a tlumočníků. Právní rádce, Praha, 2009, roč. 17, č. 10, s. 4-13. 
2 JANÍČEK, Přemysl, MAREK, Jiří. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada, 2013, s. 282. 
3 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. 33 Odo 325/2001, srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

6. 8. 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 26 Cdo 3928/2013. 
4 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří. Československé civilní právo procesní. I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010, s. 354. 



5 

 

posouzení skutečností náleží výhradně soudu. V občanském právu procesním znalec spadá do 

skupiny osob, které se označují jako osoby zúčastněné na řízení, které nejsou nositeli procesních 

práv a povinností, jelikož v řízení nehájí svůj vlastní zájem.5 Znalec má postavení účastníka řízení 

pouze v případě, kdy se rozhoduje o jeho právech a povinnostech, konkrétně nejčastěji o 

znalečném. Za těchto okolností je nadán všemi právy, jaké by v dané situaci příslušely účastníku 

řízení, a nemůže být oproti jiným účastníkům ani znevýhodněn, jelikož by šlo o porušení zásady 

rovnosti a práva na spravedlivý proces.6 

Znaleckou činnost je také třeba oddělit od činnosti svědků, ačkoli by se mohlo zdát, že 

znalci i svědci mají mnoho společného. V dřívější právní úpravě měli znalci skutečně nejprve 

funkci odborného svědka, v současnosti je však činnost znalců považována za specifickou právem 

regulovanou činnost, jež podléhá dohledu státní moci a pro jejíž výkon je zapotřebí splnit 

podmínky uložené zákonem.7 

Svědek se na rozdíl od znalce v právním řízení vyjadřuje ke skutečnostem, které sám přímo 

vnímal, a je tudíž v řízení nezaměnitelný. Oproti tomu znalec uvádí své subjektivní odborné 

hodnocení skutečností, které zpravidla přímo nevnímal svými smysly,8 ale jeho zkušenosti a 

vědomosti mu umožňují tyto skutečnosti odborně posoudit ve formě znaleckého posudku.  

Znalec je a musí být také osobou odlišnou od soudu. „Jde-li o odborné znalosti, soud musí 

znalce ustanovit, i když by takové znalosti popř. soudce sám měl - jinak by totiž zbavoval ostatní 

subjekty řízení možnosti hodnotit a popřípadě zpochybnit znalecký posudek spolu s ostatními 

provedenými důkazy.“9 

 

5 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 87. 
6 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn.: III.ÚS 3710/15. 
7 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 9-10. 
8 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 242. 
9 Ibid. 
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1.2. Podmínky výkonu znalecké činnosti a jmenování znalců 

Podobně jako u advokátů, notářů, soudních exekutorů a dalších úřadů, jejichž výkon je ve 

veřejném zájmu upraven zákonem,10 musí i znalec pro výkon své funkce splnit určité předpoklady, 

které jsou specifikovány v §4 odst. 1 a 2 ZnalZ. 

Za obecné podmínky lze označit českou státní příslušnost, plnou svéprávnost, bezúhonnost 

a souhlas s jmenováním. Znaleckou činnost mohou vykonávat i cizí státní příslušníci, pokud 

disponují povolením k trvalému pobytu, přičemž v případě občanů Evropské unie postačí i 

potvrzení o přechodném pobytu. Za bezúhonnou se podle ZnalZ považuje taková osoba, která 

nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin ani za nedbalostní trestný čin spáchaný 

v souvislosti se znaleckou činností, a též osoba, jejíž odsouzení bylo zahlazeno. Podmínka 

bezúhonnosti byla do ZnalZ přidána až novelou č. 444/2011 Sb., i když Nejvyšší správní soud ji 

mezi podmínky výkonu znalecké činnosti zařadil již v roce 2009.11 S bezúhonností pak souvisí i 

další požadavek na výkon činnosti znalce, a to skutečnost, že osoba nebyla v posledních 3 letech 

vyškrtnuta ze seznamu znalců pro porušení povinnosti podle ZnalZ, nejde tedy o trestní 

odpovědnost, ale deliktní. 

Speciálními předpoklady jsou především potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž 

má osoba jako znalec působit, tedy zejména potřebná znalecká výuka, popř. autorizační zkouška. 

Pro správní řízení byly Ministerstvem spravedlnosti vydány instrukce č. 8/2017 o správním řízení 

ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách ze dne 23. 11. 2017, přičemž 

v příloze č. 10 jsou podrobně uvedeny nároky na odbornost u jednotlivých odvětví. Tyto instrukce 

se vztahují ke správnímu řízení a v případě civilního procesu by o nich šlo uvažovat jen analogicky. 

V každém případě však z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že při posuzování 

neurčitého pojmu „potřebné znalosti a zkušenosti“ je nutno hodnotit každý konkrétní případ 

individuálně, jelikož existence výše uvedených instrukcí nezbavuje soud povinnosti posouzení věci 

odkazem na ně bez dalšího. Většinou se teoretické znalosti prokazují prostřednictvím absolvování 

potřebného např. vysokoškolského vzdělání, zároveň však nejde jednoznačně vyloučit, že znalosti 

 

10 Zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), aj. 
11 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2009, č. j. 3 Ads 15/2009–38. 
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budou prokázány i jiným způsobem. Ani absolvování tzv. kurzů znaleckého minima nelze brát jako 

podmínku sine qua non, pokud žadatel na funkci znalce prokáže požadované znalosti jinak.12  

Městský soud v Praze je dokonce toho názoru, že je namístě, aby byl znalcem jmenován 

odborník, který bude mít maximální možné vzdělání ve svém oboru a současně i splněnou 

podmínku dostatečné praxe.13 Jako další důkazy mohou sloužit např. vyjádření příslušných 

zájmových svazů nebo organizací nebo vyjádření zaměstnavatele, a naopak by bylo možné od 

prokazování upustit u osob, jejichž kvalifikace je zřejmá z jejich pracovního zařazení, dosažené 

funkce nebo vědecké hodnosti.14 

Dále se vyžadují speciální osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znalecká 

činnost může být řádně vykonávána. Ve ZnalZ není přímo uvedeno, co pod tyto osobní vlastnosti 

spadá, ale z judikatury Nejvyššího správní soudu vychází, že je potřeba vždy posuzovat konkrétní 

okolnosti případu. Nicméně Nejvyšší správní soud považuje za zřejmé, že mezi tyto vlastnosti patří 

především objektivita, nestrannost a odbornost.15 Stejně tak i vlastnosti, které vycházejí z § 6 

ZnalZ, a to ze znaleckého slibu, který zní: „Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu 

přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně 

podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám 

mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl." 

Osobní vlastnosti by bylo možné prokázat např. výpisem z rejstříku trestů.16 Důvěryhodnou osobou 

se stabilním morálním základem určitě nebude osoba, která byla v minulosti vyškrtnuta ze seznamu 

znalců pro porušení svých povinností nebo odsouzen za úmyslný trestný čin.17 

Jak je uvedeno ve ZnalZ, osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a je navržena na 

jmenování znalce nebo o to sama požádá, může být na základě výběru jmenována pro jednotlivý 

obor ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem 

spravedlnosti k tomu pověřen. Ústavní soud se vyjádřil následovně: „[…] jmenování znalců do 

 

12 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2018, č. j. 2 As 94/2018–54. 
13 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2017, č. j. 11 A 38/2016–44. 
14 BRADÁČ, Albert a kol. Soudní znalectví. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 22. 
15 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4.2009, č. j. 3 Ads 15/2009–38. 
16 BRADÁČ, Albert a kol. Soudní znalectví. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 22. 
17 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 75. 
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funkce probíhá na základě výběru z okruhu osob, které splňují zákonné podmínky pro jmenování a 

které byly navrženy příslušnou institucí nebo samy o jmenování požádaly. Přitom počet 

jmenovaných znalců se řídí skutečnou potřebou znalecké činnosti z jednotlivých oborů. Je tedy 

zřejmé, že na jmenování do funkce znalce není právní nárok. Jmenování konkrétních osob do 

znalecké funkce závisí na uvážení krajského soudu.“18 I následná judikatura se shoduje v tom, že i 

po splnění všech zákonných podmínek není na jmenování do funkce znalce právní nárok, proces 

se řídí potřebou v daném oboru a je předmětem uvážení krajského soudu.19  

Předpokladem pro výkon činnosti znalce je složení slibu do rukou toho, kdo jej jmenoval a 

následný zápis znalce do seznamu znalců, který je veřejný a vede jej krajský soud, v jehož obvodu 

má znalec místo trvalého pobytu. Znalec je povinen složit znalecký slib i v případě, že se jedná o 

znalce, který není zapsán do seznamu znalců, ale je ustanoven soudem v souladu s §24 ZnalZ, jinak 

by se o znalecký posudek či výpověď nejednalo.20 Pokud však takový znalec nezapsaný v seznamu 

znalců provede vyšetření skutkových okolností ještě před složením znaleckého slibu, nejedná se 

podle Nejvyššího soudu „o podstatnou vadu, která by mohla ovlivnit věcnou správnost výsledků 

provedených šetření zvláště když v době podání posudku, v němž byly výsledky provedených 

vyšetření hodnoceny, znalec již předepsaný slib složil.“ 21 Složením slibu znalec přijímá závazek 

vykonávat znaleckou činnost podle ZnalZ a s tím související odpovědnost za její porušení, tedy až 

od okamžiku složení slibu vykonává znalec znaleckou činnost.22 

1.3. Základní povinnosti při výkonu znalecké činnosti 

Se samotným výkonem znalecké činnosti souvisí též několik povinností, které zákon 

stanovuje a jimž znalci podléhají. Některé z nich jsou vyjádřeny již ve znaleckém slibu. 

 

18 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. I. ÚS 178/03. 
19 Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. III. ÚS 2245/10–1., srov. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 4. 2.2004, č. j. 6 A 57/2002–61, Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 153/04. 
20 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1972, sp. zn. 2 Cz 18/72. 
21 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 2.1986, sp. zn. 4 To 81/85. 
22 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 32, srov. 

KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 76. 
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Podle § 10 ZnalZ jsou znalci povinni vykonávat znaleckou činnost osobně. Přičemž však 

zákon předpokládá i situace, kdy si znalec přibere v nějaké věci konzultanta, avšak v takovém 

případě není zbaven odpovědnosti za případná chybná tvrzení konzultanta, která znalec využije ve 

svém posudku. Konzultant by však neměl řešit stěžejní otázky zadaného znaleckého posudku, ale 

pouze otázky dílčí, jak uvádí Nejvyšší soud ve své judikatuře: „Konzultace je tedy […] zpracování 

nějakého dílčího problému pro potřeby ustanoveného znalce, kterému slouží jako část podkladů 

nebo nálezu pro zpracování odpovědi na znalci zadaný úkol nebo otázky […] Jinak vyjádřeno, 

ustanovením o přibrání konzultanta nelze obcházet ustanovení o přibrání znalce v tom smyslu, aby 

konzultant fakticky zodpověděl otázky, které má zodpovědět znalec a které jsou podstatou 

znaleckého zadání.“23 Znalec by i tak měl být schopen posoudit, ověřit a obhájit závěr konzultanta. 

V opačném případě by bylo nutnou zadat posudek k vypracování více znalcům, resp. zadat 

společný znalecký posudek.24  

Možnost přibrat si konzultanta je pro znalce oprávněním, nikoli povinností, nejde tedy 

napadat znalecký posudek jen proto, že si znalec konzultanta nepřibral a místo toho např. provedl 

další šetření nebo nastudoval potřebnou literaturu. Ať znalec konzultanta přibere či ne, jeho 

odpovědnost za podaný znalecký posudek tím není dotčena.25 Odborné posouzení klíčových otázek 

nemůže fakticky učinit osoba odlišná od znalce, jinak by bylo rozhodnutí soudu opřené o tento 

posudek zatíženo vadou, pro kterou nelze napadené rozhodnutí věcně přezkoumat.26  

Podle § 8 ZnalZ je znalec dále povinen vykonávat svou činnost řádně, ve stanovené lhůtě, 

v oboru a odvětví, pro které byl jmenován. Řádným výkonem se rozumí především kvalitní 

vypracování znaleckého posudku a jeho obhájení v rámci soudního řízení, jakož i skutečnost, že 

posudek musí obsahovat všechny formální i obsahové náležitosti, které stanoví právní předpisy. 

„Cílem řádného výkonu znalecké činnosti je pravdivý posudek, který je zároveň přezkoumatelný a 

přesvědčivý ve své struktuře a argumentaci.“27 V § 12 ZnalV je uvedena povinnost orgánu 

 

23 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2019, sp. zn. 4 Tdo 1399/2019. 
24 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 70-71, srov. 

usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. 4To 70/98.  
25 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č. j. 4 Ads 64/2009–150. 
26 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2019, sp. zn. 4 Tdo 1399/2019 nebo také rozhodnutí Krajského soudu 

v Ústí nad Labem ze dne 24. 8. 2004, sp. zn. 10 Co 615/2004. 
27 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 99. 
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zadávajícího znalci posudek, stanovit mu lhůtu pro jeho provedení. Nedodržení lhůty nebo 

nekvalitního provedení posudku pak může mít vliv na odměnu znalce (§ 27 ZnalV). Orgán, který 

posudek zadává musí vzít v úvahu stupeň odbornosti, který je požadován pro posouzení 

relevantních skutečností a zadání musí být formulováno tak, aby po znalci nebylo požadováno 

zodpovězení otázek mimo jeho odbornost, nebo dokonce otázek právních. Pokud by znalec 

posuzoval věc, která by nespadala do jeho odbornosti, byla by narušena věrohodnost daného 

posudku.28  

Znalci sice nemají povinnost vykonávat znaleckou činnost pouze v obvodu krajského 

soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni, nicméně orgán veřejné moci bude zpravidla ustanovovat 

znalce ze seznamu v obvodu toho soudu, kde má tento orgán sídlo (§ 9 ZnalZ). Skutečnost, v jakém 

obvodu je přibraný znalec činný, může mít vliv i na to, který orgán bude danou záležitost 

projednávat, ale jen pokud jsou patřičně naplněny důležité důvody pro delegaci.29 Volba znalce 

činného ve vzdáleném obvodu může mít vliv na dostupnost tohoto znalce při soudním jednání, a 

tudíž i na rychlost a hospodárnost řízení.30 

Povinnost mlčenlivosti v souvislosti s výkonem znalecké činnosti je obdobná i u jiných 

osob, jež pracují s citlivými nebo osobními údaji, na jejichž utajení je veřejný či soukromý zájem.31 

Povinnost mlčenlivosti je však zřídkakdy povinností absolutní a nejinak je tomu i v případě znalců. 

ZnalZ poskytuje možnost osvobodit se od této povinnosti, a to pro účely vědecké či vzdělávací 

nebo popř. může být znalec této povinnosti zproštěn tím, kdo jej pro konkrétní věc znalcem 

ustanovil, tedy zpravidla soudem, nebo subjektem, s nímž znalec uzavřel smlouvu o výkonu 

znalecké činnosti, v případě soukromých znaleckých posudků. To samé platí i pro případného 

konzultanta, kterého znalec při své činnosti použil.32 

 

28 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2018, č. j. 30 Cdo 3417/2016-463.  
29 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 7 Td 61/2013, srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 

2013, sp. zn. 11 Td 22/2013. 
30 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. 7 Nd 197/2001. 
31 Například § 15 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, § 21 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii nebo 

také § 56 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád. 
32 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 38. 
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Další povinností znalce je nestrannost, která je rovněž obdobou srovnatelné povinnosti 

např. u soudců, soudních exekutorů či v některých situacích i notářů.33 Znalec nesmí podat 

posudek, pokud existují pochybnosti o jeho nepodjatosti vzhledem k relevantnímu řízení. 

Takovými pochybnostmi je zejména jeho poměr k věci, orgánům řízení, účastníkům či jejich 

zástupcům. Nepodjatost však nebude narušena v případě, když znalec ve znaleckém posudku 

zaujme odborný názor, jenž se liší od názoru některého z účastníků a je v jeho neprospěch, a to i 

v případě soukromoprávních znaleckých posudků.34 O vyloučení znalce pro podjatost rozhoduje 

orgán, který jej pro podání posudku ustanovil, přičemž znalec a účastníci řízení mají povinnost 

neprodleně oznámit skutečnosti, pro které by znalec mohl být vyloučen. O podjatost nepůjde ani 

v případě, kdy by její narušení mělo spočívat pouze na automatickém předpokladu, že dva znalci 

pracující pro stejného zaměstnavatele nemohou přezkoumat činnost jedna po druhé.35 Podjatost 

nelze chápat takto široce nýbrž je třeba vždy zkoumat konkrétní důvod pochybnosti o podjatosti ve 

vztahu k jednotlivým osobám a dalším skutečnostem soudního řízení. 

Nicméně ZnalZ připouští i situace, kdy je znalec oprávněn odepřít podání posudku a kdy 

mu nemůže být podání posudku uloženo. Pro tyto případy se analogicky pro jednotlivá řízení 

použijí ustanovení o svědcích. Tedy zpravidla bude moci znalec odepřít podání posudku, pokud by 

tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým nebo také pokud by tím porušil 

státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti či pokud by se posudek týkal utajovaných 

informací chráněných zvláštním zákonem, které by byl znalec povinen uchovat v tajnosti.36 

Poslední povinností, která zde bude zmíněna je v podstatě povinnost transparentnosti, která 

je realizována tím, že znalci vedou znalecký deník, a to v listinné formě nebo elektronické. Zapisují 

do něj provedení všech posudků, jejich předmět, výši odměny a pro koho byla činnost provedena. 

„Znalecký deník je důležitým dokladem o celé činnosti znalce. Lze z něj kdykoliv ověřit jeho 

 

33 § 105 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
34 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1828/2014. 
35 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2007, sp. zn. 4 Tz 90/2006. 
36 Například § 126 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 100 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, § 55 odst. 2, 3, 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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vytížení, dodržování lhůt podání posudků a naopak termínů proplácení znalečného atd. Deník 

znalec obdrží při jmenování na vyžádání od krajského soudu.“37 

1.4. Odměňování a náhrada nákladů 

Podle §17 an. ZnalZ znalci za podání znaleckého posudku náleží odměna a popř. ještě 

náhrada účelně vynaložených nákladů. Na odměnu má znalec ze zákona právo v každém případě, 

bez ohledu na to, zda se jedná o posudek zadaný orgánem veřejné moci nebo jinou osobou 

uzavřením smlouvy. V prvním případě je její výše určena prostřednictvím prováděcího předpisu 

tedy ZnalV, přičemž se stanoví podle množství účelně vynaložené práce. Ve druhém případě pak 

výše odměny záleží na vůli smluvních stran, tedy znalce a osoby, která si znalecký posudek 

objednala. Odměnu je v obou případech potřeba zvýšit o částku odpovídající dani z přidané 

hodnoty. Mezi účelně vynaložené náklady nepatří režijní náklady kanceláře, daň z přidané hodnoty 

ani placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.38 Je-li znalec plátcem DPH, 

tak i jeho účelně vynaložené náklady musí být analogicky navýšeny o částku představující DPH, 

jiný výklad by nebyl ústavně konformní.39 

Účelně vynaložené náklady, které znalci vznikly v souvislosti s podáním znaleckého 

posudku, mu musí být nahrazeny, pokud byl posudek zadán orgánem veřejné moci. Pokud se jedná 

o posudek zadaný jinou osobou, a není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného, jsou tyto náklady již 

součástí odměny znalce a ten tedy nemůže o tyto náklady zvýšit konečnou částku, kterou mu má 

zadavatel vyplatit. Účelně vynaloženými náklady se myslí například cestovní výdaje, náhrada 

ušlého výdělku při předvolání k orgánu veřejné moci, věcné náklady a náklady spojené s přibráním 

pracovníků pro pomocné práce. 

U znaleckých posudků zadaných orgánem veřejné moci je znalec povinen vyúčtovat 

odměnu a účelně vynaložené náklady společně s podáním posudku, přičemž konečnou výši určí 

orgán, který znalce ustanovil, a to nejpozději dvou měsíců od podání posudku. Odměna a hotové 

výdaje pak musí být znalci vyplaceny bez zbytečného odkladu po jejich přiznání, nejdéle 30 dní 

 

37 BRADÁČ, Albert a kol. Soudní znalectví. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 25. 
38 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 1998, sp.zn. 18 Co 280/97. 
39 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 3960/16. 
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poté. Úměrnost a úplnost účtovaných odměn podléhá dohledu Krajského osudu, v jehož seznamu 

je znalec zapsán. Rozhodování o znalečném se bude řídit zásadami správního řízení, jelikož znalec 

je vůči orgánu veřejné moci v nerovném postavení a nelze připustit libovůli při výkonu veřejné 

moci.40 Soud při rozhodování o výši odměny posuzuje zejména dodržení zadání znaleckého 

posudku, včasnost zpracování, stupeň odbornosti, který byl k provedení potřeba, množství účelně 

vynaložené práce aj.41 

Nedodržení výše uvedené dvouměsíční lhůty pro určení výše odměny orgánem veřejné 

moci může společně s dalšími okolnostmi naplňovat znaky skutkové podstaty kárného provinění 

podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů. 

Takové zaviněné jednání soudce by totiž v konečném důsledku mohlo vést k ohrožení veřejného 

zájmu na řádném fungování justice, jejíž součástí jsou i znalci.42 

1.5. Pozastavení a zánik práva vykonávat znaleckou činnost 

Pozastavení práva vykonávat znaleckou činnost je institutem upraveným v § 20 ZnalZ, o 

kterém rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu a po jehož trvání 

nesmí znalec vykonávat znaleckou činnost. K rozhodnutí o pozastavení práva vykonávat znaleckou 

činnost dojde buď obligatorně na základě žádosti znalce nebo fakultativně v případě, že znalec 

naplní alespoň jeden ze zákonných předpokladů, kterými jsou zahájení trestního stíhání pro 

úmyslný trestný čin, zahájení řízení o způsobilosti znalce nebo existence pravomocného rozhodnutí 

nastoupit výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody. ZnalZ neobsahuje procesní právní úpravu 

odvolání znalce a uplatní se tedy správní řád a přezkum bude podléhat správnímu soudnictví: „[…] 

rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání znalce představuje autoritativní rozhodnutí orgánu 

státní správy, které má vliv na již existující subjektivní práva a povinnosti dané osoby. Takovýto 

akt proto podléhá soudnímu přezkumu, a to bez ohledu na to, že toto rozhodnutí není nijak formálně 

označeno a není vydáno na základě stanoveného procesu.“43  

 

40 Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. I. ÚS 360/03. 
41 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 5. 2004, sp. zn. 10 Co 354/2004. 
42 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2016, č. j. 13 Kss 3/2015–96. 
43 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2004, č. j. 6 A 57/2002-61, srov. usnesení Ústavního soudu ze 

dne 22. 1. 2002, sp. zn. I. ÚS 567/01 
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Režim procesní úpravy je také nutno odlišovat od postupu při jmenování znalce, kde má 

osoba, která usiluje o jmenování mnohem slabší právní postavení: „Je potom zřejmé, že zatímco na 

jmenování znalce neexistuje právní nárok a skutečnost, že konkrétní osoba nebyla na základě 

výběru jmenována znalcem, by mohla právní sféru této osoby zasáhnout pouze ve výjimečných 

případech (např. tehdy, pokud by se jednalo o zjevnou diskriminaci), při odvolání znalce naopak k 

zásadnímu zásahu do - již existujících - práv příslušného subjektu zpravidla dochází (pokud 

samozřejmě k odvolání nedošlo např. na jeho vlastní žádost). Proto také míra procesní ochrany v 

těchto případech musí být podstatně vyšší.“44 Proti rozhodnutí může znalec podat opravný 

prostředek, který ale u fakultativních rozhodnutí (viz výše) nemá odkladný účinek. Pozastavení 

práva vykonávat znaleckou činnost je překážkou jeho uplatnění, která po naplnění zákonných 

podmínek nebo uplynutí času odpadá, a znalec pak může opět pokračovat ve výkonu tohoto práva. 

Právo znalce tedy po dobu pozastavení nadále existuje, není však možné jej po danou dobu 

uplatňovat.45 

K zániku práva vykonávat znaleckou činnost může dojít buď přímo ex lege v zákonem 

předvídaných případech nebo opět na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti nebo předsedy 

krajského soudu. Podle ZnalZ nezávisle na vůli správního orgánu toto právo zaniká smrtí, 

prohlášením za mrtvého, zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, 

pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v 

souvislosti s výkonem činnosti znalce, pravomocným uložením správního trestu vyškrtnutí ze 

seznamu znalců, anebo na základě písemné žádosti.  

Důsledkem smrti a právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl znalec prohlášen za mrtvého 

je ztráta právní osobnosti, do níž patří i způsobilost být nositelem práva vykonávat znaleckou 

činnost. Pokud výše uvedené rozhodnutí bylo zrušeno, oprávnění znalce by se obnovilo v plném 

rozsahu s účinky ex tunc. Podobná situace by nastala i v případě omezení svéprávnosti znalce a 

ztráty bezúhonnosti. Plná svéprávnost a bezúhonnost jsou uvedeny mezi podmínkami pro 

 

44 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2004, č. j. 6 A 57/2002-61, srov. Usnesení Ústavního soudu ze 

dne 27. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 153/04. 
45 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 130-139. 
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jmenování znalcem v § 4 odst. 1 ZnalZ a jejich, byť částečné pozbytí, má tedy i za následek zánik 

práva vykonávat znaleckou činnost.46 

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu o zániku práva 

vykonávat znaleckou činnost je buď fakultativní v případě, že se dodatečně ukáže, že znalec 

nesplňuje podmínky pro jmenování, nebo obligatorní v případě, že znalec pro závažné důvody 

nemůže dlouhodobě vykonávat svou činnost. Po zániku práva se znalec vyškrtne ze seznamu 

znalců a tlumočníků. 

1.6. Hlavní změny v novém zákoně 

Dne 10. září 2019 byl přijat Nový ZnalZ, který vejde v účinnost 1. ledna 2021. Reaguje na 

roztříštěnou a nejednoznačnou právní úpravu znalecké činnosti a zavádí jednotnější a komplexnější 

úpravu. Současný ZnalZ pozbude s účinností tohoto nového zákona platnosti. V souvislosti 

s aktuální právní úpravou bývá kritizováno především způsob vzniku znaleckého oprávnění, nízká 

výše odměňování znalců, absence kontroly, kvality a věcného přezkoumávání znaleckých posudků, 

nedostatečné sankční mechanismy a kvalifikační kritéria, jakož i skutečnost, že na jmenování 

znalcem není právní nárok, a jmenování tudíž podléhá pouze uvážení ministerstva spravedlnosti 

nebo předsedy krajského soudu.47 V rámci této kapitoly bude poskytnut stručný náhled hlavních 

změn, které Nový ZnalZ přinese. Změny, které se vztahují ke znaleckému posudku a jeho podání, 

budou zmíněny v kapitole znaleckém posudku.  

Nyní již k jednotlivým změnám, které Nový ZnalZ přináší. Hned na začátku zákon 

obsahuje ucelenou definici výkonu znalecké činnosti, kterým se rozumí „provádění znaleckých 

úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, 

která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.“ Jiná 

činnost, jakou by mohlo být například podání odborného vyjádření, se za výkon znalecké činnosti 

 

46 ULLRICH, Ladislav. Zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost. Právní rozhledy 19/2012, s. 

657. 
47 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
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nepovažuje a znalci rovněž nemohou prezentovat jiné činnosti a jejich výsledky jako výkon 

znalecké činnosti, byť by je opatřili znaleckou pečetí.48 

Dále je třeba zmínit, že ustanovení, která se vztahují na znalce, platí též i pro znalecké 

ústavy a nově pro znalecké kanceláře. Zákon uvádí, že znalecké kanceláře jsou obchodní 

korporace, které vykonávají znaleckou činnost, a dále poté specifikuje další požadavky, které musí 

znalecké kanceláře splňovat. Zároveň je také uvedeno, že jiné subjekty (nezapsané v seznamu 

znalců) nejsou oprávněny znaleckou činnost vykonávat, což je přísnější vymezení, než jaké bylo 

doposud ve ZnalZ. 

Další změny jsou v podmínkách výkonu znalecké činnosti. Nový ZnalZ již nevyžaduje, aby 

byl znalec státním občanem České republiky, měl zde trvalý pobyt či byl příslušníkem členského 

státu Evropské unie. Nově bude postačovat, když znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav 

budou mít na území České republiky kontaktní adresu.49 Nevyžaduje se ani doklad o znalosti 

českého jazyka, jelikož se počítá s tím, že ta bude dostatečně prokázána v rámci vstupní zkoušky, 

která bude v českém jazyce.50 Další novou podmínkou je, že žadatel musí disponovat 

odpovídajícím materiálně technickým zázemím a přístrojovým vybavením, které bude zaručovat 

řádný výkon znalecké činnosti. Tato podmínka se bude lišit v závislosti na oboru znalce a 

k prokazování jejího splnění se předpokládá přijetí prováděcího právního předpisu.51 V neposlední 

řadě byla přidána podmínka, že znalec (či znalecká kancelář nebo znalecký ústav) nesmí být na 

základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku. 

Nový ZnalZ klade vysoké nároky na odbornou způsobilost znalců a přesně specifikuje její 

požadavky, což je oproti předchozí úpravě velký krok dopředu, protože doposud byly požadavky 

na odbornost velmi neucelené a nejednoznačné (viz podkapitola 1.1). Zpravidla bude potřeba míti 

vysokoškolské vzdělání v daném oboru (pokud jej lze získat, jinak nevyšší možné) a pětiletou 

praxi, popřípadě další potřebné osvědčení o odborné způsobilosti, jakož i osvědčení příslušné 

komory, jestliže v daném oboru profesní komora působí. Dále bude potřeba složit vstupní zkoušku, 

 

48 Ibid. 
49 BRADÁČ, Albert. Nový znalecký zákon. In: Soudní inženýrství 4/2019, s. 26. 
50 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
51 Ibid. 
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jejíž obě části jsou zpoplatněny, a to celkovou částkou 8 000 Kč.  Nynější právní stav tuto 

ekonomickou bariéru neobsahuje, lze však argumentovat, že nejde o ojedinělou záležitost, tento 

popletek je možné srovnat například s poplatkem za advokátskou zkoušku, který činí 10 000 Kč.52  

Změny je možné nalézt i v oblasti odpovědnosti. V Novém ZnalZ je explicitně zakotvena 

odpovědnost znalce za způsobení újmy. Znalec je povinen nahradit újmu, kterou v souvislosti 

s výkonem znalecké činnosti způsobí. Bude se tedy jednat jak újmu majetkovou, tak nemajetkovou. 

Prozatím povinnost nahradit újmu vyplývala z judikatury53 a postupovalo by se podle § 2910 zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedinou možností, jak se povinnosti nahradit újmu zprostit, je 

tak nově jen situace, kdy znalec prokáže, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které po něm lze požadovat. Argument, že v konečném důsledku rozhoduje soud, 

neobstojí.54 S touto změnou souvisí i zavedení povinného zákonného pojištění znalců. 

V souvislosti s odměňováním znalců je nová právní úprava značně transparentnější. 

Ohledně znalečného je v Novém ZnalZ přímo uvedeno, že se jím rozumí souhrnná částka odměny, 

náhrady hotových výdajů a náhrady za ztráty času včetně času stráveného na cestě, a odměna se 

zvyšuje o částku odpovídající DPH. Smluvní odměna musí být písemně sjednána před započetím 

výkonu znalecké činnosti, a to tak, aby na něm nebyla nijak závislá. Pro určení odměny tedy není 

možné použít např. procentní výměr z posudkem stanovené výsledné ceny.55  

Oproti současné právní úpravě je v Novém ZnalZ věnována jedna celá část (čtvrtá) dohledu 

nad výkonem znalecké činností. Činí jej ministerstvo (orgán dohledu), které prověřuje, zda znalci 

dodržují své povinnosti vyplývající z právních předpisů a zda vypracovávají znalecké posudky 

v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví. Orgán dohledu může 

též kontrolovat věcnou správnost znaleckých posudků a může si vyžádat vybrané posudky znalce 

za účelem kontroly. Ministerstvo znalci písemně vytkne drobné nedostatky a daná výtka je zapsána 

do seznamu znalců jako neveřejný údaj po dobu 3 let. Ohledně přestupků je hlavní rozdíl současné 

a nové úpravy v tom, že je v Novém ZnalZ sjednocena horní hranice výše pokut pro znalce, 

 

52 § 7 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3225/2013, nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 

2007, sp. zn. I. ÚS 312/05, Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 25 Cdo 3706/2012. 
54 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
55 BRADÁČ, Albert. Nový znalecký zákon. In: Soudní inženýrství 4/2019, s. 29. 
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znalecké kanceláře a Ústavy, ale je až pětinásobně vyšší než ta stávající.56 S novou úpravou je také 

možné u některých posudků postihnout spolupachatelství.57 

 

  

 

56 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
57 POLÁČEK, Bohumil. Krátké zamyšlení nad novým znaleckým zákonem. In: Bulletin advokacie 4/2020, s. 30. 
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2. Znalecký posudek 

Žádný právní předpis neuvádí definici znaleckého posudku, ale můžeme se s ní setkat 

v odborné literatuře, a to konkrétně v komentáři ke ZnalZ. Dörfl definuje znalecký posudek jako 

„prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které měl znalec objasnit.“58 Dalo 

by se říci, že klíčovým znakem znaleckého posudku je primárně jeho odbornost. Právě odbornost, 

resp. odborný náhled na zjišťovanou spornou skutečnost, je totiž hlavní přidanou hodnotou 

znaleckého posudku oproti jiným důkazním prostředkům, a to i oproti činnosti soudu, jelikož u 

znalců vždy půjde o odbornost jinou než právní.  

Jinou definici znaleckého posudku, která je zaměřená více na jeho praktickou stránku, uvádí 

Janíček: „Znalecký posudek je konkrétním žadatelem posudku vyžádaná, znalcem za určitým cílem 

systémově a podle určitých pravidel vypracovaná zpráva (expertiza) o určité entitě, určená pro 

řízení před státními orgány nebo pro právní úkony občanů, resp. organizací.“59 Je třeba 

poznamenat, že pojmem entita má zde autor na mysli cokoliv, co jde samostatně zvažovat neboli 

objekt daného zkoumání. Tato definice je přesnější, jelikož se vypořádává i s určením znaleckého 

posudku, tedy, zda byl zadavatelem orgán veřejné moci nebo soukromoprávní osoba. 

Úkolem soudu je odpovídat v řízení na otázky skutkové a otázky právní, pokud je však 

nutné, aby byla posouzena odborná skutková otázka, nastupuje k jejímu vyřešení znalecký 

posudek. „Má-li soud pochybnosti o správnosti odborných závěrů znalce, musí je (výše uvedeným) 

způsobem odstranit, nemůže však svou úvahou činnost znalce nahradit a sám posoudit skutečnosti, 

k nimž je třeba odborných znalostí.“60 Za situace, kdy by soud znalce nepovolal v případě, kdy je 

to zapotřebí, tedy v případě, kdy je potřeba odborných znalostí z jiného odvětví, než je právo, šlo 

by o vadu řízení, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.61 A contrario na 

znalci nemůže a nesmí být požadováno, aby odpovídal na otázky právní, předmětem jeho 

subjektivního odborného posouzení jsou vždy otázky skutkové. O jediné výjimce z tohoto pravidla 

lze uvažovat jen v případě § 35 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, který připustil, 

 

58 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 48. 
59 JANÍČEK, Přemysl, MAREK, Jiří. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada, 2013, s. 285. 
60 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5.2018, sp. zn. 28 Cdo 209/2018. 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1599/99. 
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aby právní otázky zodpovídaly i osoby bez právnického vzdělání, např. daňoví poradci.62 

V civilním procesu však tato možnost přípustná není.  

Znalecký posudek tedy plní velice důležitou roli jak mimo soudní řízení, tak v jeho 

průběhu. V určitých případech civilního řízení je dokonce ustanovení znalce a nechání vypracovat 

znalecký posudek obligatorním postupem soudu,63 čímž je důležitost znaleckého dokazování ještě 

zesílena. 

 

2.1. Znalecký posudek jako důkazní prostředek 

Znalecký posudek plní v civilním řízení velice významnou funkci, a to zejména 

v nalézacím řízení v průběhu dokazování. Tato část řízení bývá označována jako páteř civilního 

procesu64 a jejím cílem je zjistit skutkový stav, aby soud mohl náležitě rozhodnout. Za tímto účelem 

je soudu k dispozici zákonem demonstrativně vymezená řada důkazních prostředků, jejichž 

prostřednictvím získává poznatky, tedy důkazy o jednotlivých dokazovaných skutečnostech. 

Jedním takovým důkazním prostředkem je i znalecký posudek, k jehož zadání soud přistoupí za 

účelem dokázání sporných skutečností, jejichž posouzení vyžaduje odbornost.65  

Znalecký posudek je důkazním prostředkem, a to nepřímým, jelikož umožňuje soudu 

poznat rozhodné skutečnosti zprostředkovaně.66 V rámci systému důkazních prostředků je možné 

znalecký posudek označit za důkazní prostředek sui generis.67 V některých případech však slouží 

 

62 KŘÍSTEK, Lukáš. Procesní problémy znalectví. In: Soudce, č. 6/2017, s. 21. 
63 Například § 38, §70, §235 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
64 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 223. 
65 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 892. 
66 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 224. 
67 WINTEROVÁ, Alena. Znalec a znalecký posudek v civilním soudním řízení. In: Soudce č. 1/2017, s. 8-10. 
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posudek jen jako listinný důkazní prostředek, například pokud nebude opatřen znaleckou 

doložkou.68 

Přesto však má mnoho společného s ostatními důkazními prostředky. Od výpovědi svědka 

se znalecký posudek liší hlavně tím, že zatímco svědek poznával skutečnosti přímo, tedy byl přímo 

přítomen určitého děje významného pro zjišťovaný skutkový stav, znalec oproti tomu jen 

subjektivně a odborně hodnotí skutečnosti, kterých se přímo neúčastnil a dozvěděl se o nich až 

v průběhu soudního řízení. Judikatura i doktrína se navíc shodují, že znalec a svědek nemohou být 

spojeni v jedné osobě, a to právě z výše uvedeného důvodu.69 Znalecký svědek bude mít tedy 

v současné době pouze statut svědka bez ohledu na jeho odborné vlastnosti. Soud bude za těchto 

okolností nadále povinen ustanovit znalce.70 

Více společných znaků má znalecký posudek s odborným vyjádřením a hranice mezi nimi 

nemusí vždy býti jednoznačná. V obou případech jde o důkazní prostředky nepřímé, kdy osoby, 

které zpracovávají znalecké posudky a odborná vyjádření se se skutečnostmi významnými pro 

řízení setkávají až v jeho průběhu. Oba druhy důkazních prostředků pracují s požadavkem 

odbornosti, přičemž však nároky na odbornost a časovou náročnost u znaleckých posudků by měly 

být vyšší a znalci by měli být ustavováni hlavně v situacích, kdy je potřeba vyřešit složitější 

odborné problémy vyžadující zvláštní kvalifikaci.71 S tím ostatně souvisí nároky ZnalZ, které jsou 

kladeny na osobu znalce, a zvláště pak po účinnosti Nového ZnalZ, kdy se tyto požadavky ještě 

zvýší. Znalecký posudek tedy může vypracovat pouze osoba, která je vysoce kvalifikovaná 

v daném oboru a složila znalecký slib. U odborného vyjádření orgánu veřejné moci tyto náležitosti 

vyžadovány zpravidla nebudou a postačí i pouze odborná znalost, která je adekvátní k posouzení 

jednodušších odborných otázek.  

 

68 ŠÁMAL, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. In: Soudní rozhledy. 3/2005, s. 111. 
69 VANTUCH, Pavel. Může být znalec, který vypracoval posudek pro stranu obhajoby vyslechnut jako svědek? In: 

Bulletin advokacie 6/2012, s. 20, srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR z dne 3. 6. 1976, sp. zn. 4 Tz 98/76. 
70 WINTEROVÁ, Alena. Znalec a znalecký posudek v civilním soudním řízení. In: Soudce č. 1/2017, s. 8-10. 
71 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2008, sp. zn. III. ÚS 1076/08, srov. RŮŽIČKA, Miroslav; ZEZULOVÁ, 

Jana. K problematice vzájemného vztahu znaleckého posudku a odborného vyjádření po novele trestního řádu 

provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Trestněprávní revue. 9/2004, s. 256. 
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Ke složitosti daného případu, jako mezníku mezi užitím odborného vyjádření nebo 

znaleckého posudku, se vyjádřil už Nejvyšší soud v roce 1985: „Jestliže odborná vyjádření […] 

jsou rozporná a obsahují odlišné údaje […] a rozpornost důkazní situace vede k závěru, že věc 

nebude možné objasnit ani výslechem zpracovatelů odborných vyjádření, nejde o jednoduchou věc 

a je třeba vyžádat znalecký posudek.“72 Též struktura odborného vyjádření bude zpravidla mnohem 

jednodušší než ta u znaleckého posudku, která je stanovena ve ZnalV. 

Další odlišnost spočívá v provedení v řízení před soudem, kdy odborné vyjádření je pouze 

listinným důkazem, podle §129 odst. 1 OSŘ a tento zákon ani jiný právní předpis nestanoví zvláštní 

náležitosti odborného vyjádření, jak tomu činí u znaleckého posudku § 13 ZnalV.73 „Odborné 

vyjádření není znaleckým, ale listinným důkazem, svou povahou se však znaleckému posudku blíží, 

pročež proti odbornému vyjádření mohou účastníci vznést v podstatě všechny námitky, které by jim 

příslušely proti znaleckému posudku.“74 Existují však situace, kdy i znalecký posudek bude 

považován pouze za listinný důkaz, k tomu ale více v kapitole o formálních náležitostech 

znaleckého posudku. Po novele OSŘ z roku 2011 je zněním zákona (§ 127 odst. 1 OSŘ) 

upřednostňováno odborné vyjádření orgánu veřejné moci, a až pokud není dostatečné, má se 

přistoupit k zadávání znaleckého posudku. Odborné vyjádření je totiž hospodárnější a tato praktika 

se snaží zamezit nadužívání znaleckých posudků a protahování soudních řízení. 75 Nicméně opačná 

situace bude samozřejmě v případě, kdy je zadání znaleckého posudku pro soud obligatorní, a 

k privilegování odborného vyjádření tak za těchto okolností nedojde.  

Je třeba též zdůraznit, že odborné vyjádření i znalecký posudek budou mít stejnou důkazní 

sílu. To ostatně vyplývá i z judikatury Nejvyššího soudu: „[…] pokud soud má pochybnosti o věcné 

správnosti znaleckého posudku, a to i po provedeném výslechu znalce, nemusí zadat k vypracování 

nový posudek, …postačují-li pro závěr o skutkovém stavu odborná vyjádření z jiných relevantních 

 

72 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.10.1985, sp. zn. 6 Tz 47/85. 
73 FRYŠTÁK, Marek. Odborné vyjádření versus znalecký posudek. In: Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, 2010, s. 2-4. 
74 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2711/2018. 
75 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 547. 
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důkazů, například z odborných vyjádření orgánů veřejné moci.“76 Opět je třeba podotknout, že 

v situacích, kdy je znalecký posudek vyžadován zákonem, odborné vyjádření nepostačí.  

2.2. Obsahové náležitosti a struktura  

Náležitosti znaleckého posudku jsou uvedeny v § 13 ZnalV. Aby skutečně šlo o znalecký 

posudek, musí být splněna struktura znaleckého posudku, kterou uvádí tato ustanovení. Podle 

ZnalV se jedná o tři části a jsou jimi nález, posudek a znalecká doložka. Jiné části znaleckého 

posudku právními předpisy vyžadovány nejsou a ani z judikatury nevyplývá obligatorní charakter 

jakýchkoli jiných součástí. Z praktického hlediska je však znalecký posudek (spíše ten v písemné 

formě) často členěn na více častí, přičemž ale ty požadované právními předpisy musí být i tak ve 

znaleckém posudku obsaženy. Jakékoli jiné části než ty předepsané ustanoveními zákona nebo 

podzákonnými předpisy budou spíše fakultativního charakteru, ale většinou budou ve znaleckém 

posudku uvedeny, byť třeba trochu jinak, než je popsáno níže. Skutečná struktura znaleckého 

posudku by měla tedy být z materiálního hlediska zhruba následující:  

1. úvodní část znaleckého posudku; 

2. nález; 

3. posudek; 

4. znalecká doložka; 

5. přílohy znaleckého posudku.77 

Úvodní část je možné rozdělit na titulní list a úvod. Titulní list by měl označovat, že se 

jedná o znalecký posudek, uvádí se na něm číslo posudku, pod kterým je veden ve znaleckém 

deníku, jméno či obchodní firma toho, kdo znalecký posudek vypracoval, jakož i další údaje o něm 

 

76 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3823/2017. 
77 Srov. KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2012, s. 35. 
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(typicky jeho adresa či sídlo a další kontaktní informace, že je znalcem nebo znaleckým ústavem). 

Dále potom jsou na titulním listu sdělováni zadavatel a jeho kontaktní údaje, jednací číslo, pokud 

bylo přiděleno, účel, za kterým je znalecký posudek vyžádán a datum, k němuž je posouzení 

provedeno. Dále pak je na titulním listu možno uvádět počet stran, příloh a počet vyhotovení 

znaleckého posudku. V úvodu by se pak nacházel výčet položených otázek a znalecký úkol, tedy 

znění zadání, které znalec obdržel od zadavatele.78  

V nálezu je uveden popis zkoumaného materiálu či jevů a dále pak i souhrn skutečností, 

k nimž znalec při pracování na znaleckém posudku přihlížel. Nález by měl tedy zpravidla 

zahrnovat teoretický základ, metody, které byly při vypracování použity, seznam a popis podkladů, 

jejichž uvedení je klíčové pro přezkoumatelnost znaleckého posudku, dále též postup znalcova 

odborného zkoumání, který jej vedl k jednotlivým závěrům znaleckého posudku.79 Nejvyšší soud 

ohledně nálezu např. judikoval: „Z nálezu musí být patrna metoda vyšetření a výsledky vyšetření 

stran všech krevních znaků, vlastností krve, s nimiž znalec ve svém závěru počítá (§ 108 o. s. ř.)80 

Podklady, ze kterých znalec vychází mohou mít různý charakter. Jednak můžou být získány ze 

spisu, z vlastní činnosti znalce či vyžádány od dalších účastníků řízení nebo jiných právních 

subjektů. Dörfl doporučuje u jednotlivých zjištění znalce odkazovat na konkrétní podklady, ke 

kterým se vztahují, aby se usnadnila přezkoumatelnost znaleckého posudku.81 Znalec má v nálezu 

tedy zmínit všechny skutečnosti, které jsou důležité pro posuzování a řešení znaleckého problému, 

včetně podkladů, a kde je možné tyto podklady ve spise dohledat. Také by tato část měla mít 

logickou strukturu a neměla by obsahovat znalcovy komentáře, resp. posouzení, jelikož na ně je 

vyhrazena posudková část.82 

Dörfl označuje nález též jako argumentační část a těžiště znaleckého posudku. Píše, že 

znalec by měl m.j. v nálezu uvést, jak postupoval při analýze podkladů a jak prováděl jejich 

hodnocení. Uvedeny by měly být též všechny výpočty, měření, vzorce a výsledky provedených 

testů, jakož i vysvětlivky k odborným výrazům, aby se usnadnilo porozumění laikům, jimž je 

 

78 BRADÁČ, Albert. Soudní znalectví. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010, s. 95-104. 
79 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 176. 
80 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 1954, sp. zn. Cz 357/54. 
81 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 52. 
82 KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2012, s. 36. 
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znalecký posudek primárně určen. Znalec by se měl též vypořádat se všemi uvedenými podklady 

a vyčerpat všechny aspekty znaleckého úkolu.83  

Druhou obligatorní částí je pak posudek v užším slova smyslu, který v praxi též bývá někdy 

označován jako závěr a obsahuje seznam otázek, které znalci zadavatel uložil, a odpovědi na ně. 

Judikatura i literatura jsou však toho názoru, že pouhá odpověď na znaleckou otázku je pro část 

posudku nedostačující. „Aby soud však mohl znalecký posudek odpovědně zhodnotit (§ 93 o. s. ř.), 

nesmí se znalec omezit ve svém posudku, na podání odborného závěru řešícího spornou odbornou 

otázku znalci k řešení předloženou. Ze znaleckého posudku musí mít soud možnost seznat, z kterých 

zjištění znalec ve svém posudku vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých 

úvah došel ke svému závěru.“84 Z posudku by mělo být zřejmé, jak znalec hodnotil uvedené 

podklady; dále též závěry, které na základě nich učinil včetně zdůvodnění těchto závěrů a také 

vypořádání se s rozpornými zjištěními, popř. nepoužitými podklady. Posudek by měl ideálně být 

jednoznačný, logický a vyčerpávající a týkat se pouze relevantní věci.85  

Kledus uvádí, že součástí kapitoly posudek by měly v praxi být níže uvedené části: 

1. definice důležitých odborných termínů, tj. pojmů specifických pro daný obor a 

pojmů, jejichž význam se liší od běžného významu těchto slov; 

2. popis metody řešení a pokud je tato metoda standardizovaná, postačí i odkaz na 

příslušný znalecký standard, popř. právní či jiný předpis, v němž je postup upraven;  

3. uvedení vstupních údajů do algoritmu řešení; 

4. vlastní řešení;  

5. prezentaci výsledků řešení shrnutou do závěrečné analýzy;  

 

83 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 54-55. 
84 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 1954, sp. zn. Cz 357/54. 
85 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 55. 
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6. uvedení zadavatelem položených otázek a jejich zodpovězení.86 

Nicméně je třeba poznamenat, že v souladu s tím, co bylo uvedeno dříve v této kapitole, 

Dörfl a Křístek jsou odlišného názoru a všechny předešlé body vyjma bod 6., eventuálně ještě bod 

5., řadí do části věnující se nálezu. V praxi je nicméně možné se setkat s oběma variantami a pokud 

nález i posudek obsahují všechny náležitosti předepsané právními předpisy a jeho závěry jsou 

adekvátně zdůvodněny, má jakákoli další struktura znaleckého posudku pouze teoretický význam. 

V poslední obligatorní součásti znaleckého posudku, jež bude rovněž poslední stranou 

posudku, tedy ve znalecké doložce, musí být uvedeno označení seznamu, v němž je znalec zapsán, 

označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán 

ve znaleckém deníku. Znalecká doložka bude následovat za podpisem a otiskem úřední pečeti a 

jejím účelem je stvrzení znaleckého posudku. Je třeba zmínit, že znalecká doložka se řadí spíše do 

formálních náležitostí, ale pro přehlednost byla zařazena do této kapitoly. 

Jednoduchý příklad znalecké doložky je následující: Znalecký posudek jsem podal jako 

znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 18.6.1989 pod č.j. Spr. 976/82, 

pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, 

stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým č. 

01/884/2020 znaleckého deníku. 

Častou součástí znaleckého posudku budou ve většině případů také přílohy, a to asi 

nejčastěji ve formě fotodokumentace, listinných tabulek, přehledů, grafů či dalších dokumentů, 

které ilustrují vyvozené závěry znalce. Z hlediska struktury posudku by měly spíše následovat za 

znaleckou doložkou, ale v praxi se opět setkáme s různými variantami, kde v některých případech 

jsou uvedeny již v nálezu. Bez ohledu na jejich zařazení je však podstatné, aby byly materiálně 

k dispozici ve znaleckém posudku, pokud z nich znalec vycházel a jestliže nejsou veřejně 

přístupné.87  

 

86 KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2012, s. 36. 
87 KŘÍSTEK, Lukáš. Procesní problémy znalectví. In: Soudce, č. 6/2017, s. 21. 
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Ve skutečnosti tedy znalecký posudek bude zpravidla obsahovat ještě další části, které již 

nejsou uvedeny v právních předpisech, ale vyplývají z praxe či z povahy věci. Jiná situace nastává, 

pokud znalecký posudek naopak neobsahuje všechny části, které by podle ZnalV obsahovat měl. 

Nejvyšší soud ve svém stanovisku uvedl, že pokud znalecký posudek neobsahuje např. nález či 

znaleckou doložku, byl by správný postup soudu, který by znalci uložil vypracovat posudek znovu, 

a pokud by tak nebylo učiněno v původní lhůtě, mohl by soud přiznat znalci nižší odměnu.88 

Nový ZnalZ v § 28 rozšiřuje výčet náležitostí znaleckého posudku a udává, že znalecký 

posudek musí obsahovat titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v 

rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, je-li to možné, přílohy 

potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké 

pečeti. 

2.3. Forma a formální náležitosti 

Forma znaleckého posudku může být buď písemná nebo ústní. Formální náležitosti 

písemného posudku jsou uvedeny v § 13 ZnalZ a § 13 ZnalV, které stanoví, že pokud znalec podává 

posudek písemně, musí každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsat a připojit otisk pečeti, tato 

náležitost zároveň v současné době znemožňuje jeho podání v elektronické podobě.89 Po svém 

jmenování a na základě potvrzení státu si znalec nechá pečeť na své náklady vyrobit a její otisk na 

znaleckém posudku plní funkci formální publicity.90 Podle § 25a odst. 1 písm. f) ZnalZ je 

opakované nepodepsání nebo nepřipojení otisku pečeti přestupkem. 

Jednotlivé strany písemného znaleckého posudku musí být očíslovány, musí se jednat o 

sešit a sešívací šňůra musí být připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. 

Znalec je též povinen na poslední straně písemného znaleckého posudku uvést znaleckou doložku, 

jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole. Pouhým vypracováním písemného znaleckého 

 

88 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23.12.1980, sp. zn. Pls 3/80. 
89 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 95. 
90 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 173. 
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posudku však znalcova činnost nekončí a má též povinnost jej na požádání státního orgánu osobně 

stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. 

Vše, co bylo doposud uvedeno o znaleckém posudku vypracovaném znalcem bude 

zpravidla platit i o posudku, který podává znalecký ústav. Nicméně je vhodné přece jen upozornit 

na pár odlišností, které jsou uvedeny v § 22 ZnalZ. Forma znaleckého posudku podaného 

znaleckým ústavem musí být vždy písemná, jelikož zákon ústní formu v tomto případě nepřipouští. 

Zároveň je ve znaleckém posudku nutné označit osobu, jež posudek připravovala a jež též může, 

pokud je to potřeba, podat požadovaná vysvětlení a před orgánem veřejné moci osobně stvrdit 

správnost znaleckého posudku podaného ústavem. Za včasnost a řádnost posudku nicméně 

odpovídá ústav jako celek. 

Ústní znalecký posudek se podává ústně do protokolu, ale stejně jako u písemné formy 

musí být uvedeny údaje, které jsou předmětem znalecké doložky. Jelikož ZnalV po obsahové 

stránce nerozlišuje mezi ústní a písemnou formou, měla by mít ústní forma znaleckého posudku 

také všechny obligatorní části, tedy nález, posudek a znaleckou doložku, byť by byly ve stručnějším 

provedení. V praxi však někdy u ústních znaleckých posudků některá z částí chybí.91  Používání 

ústních posudků je oproti těm písemným mnohem méně časté. Uplatněné může mít ústní varianta 

u některých jednodušších úkonů, které by bylo možné provést bezprostředně.92  

V této souvislosti je třeba odlišovat formu znaleckého posudku a způsob jeho provedení ve 

smyslu § 127 odst. 1 OSŘ. Výslech znalce (tedy de facto ústní provedení důkazu) zpravidla nastane 

jak u formy písemné, tak u formy ústní, ledaže soud zvolí postup podle věty poslední daného 

ustanovení a spokojí se s písemným posudkem znalce. I tehdy ještě ale může soud dodatečně nařídit 

výslech znalce.93 Dále je třeba odlišovat ústní znalecký posudek, který má samostatné číslo ve 

znaleckém deníku a je samostatným znaleckým úkonem, od stvrzení písemného znaleckého 

 

91 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 897-898. 
92 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 59. 
93 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 893. 
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posudku, jež má sice také ústní charakter, ale jde jen o úkon, který se vztahuje k již podanému 

písemnému posudku.94  

Nový ZnalZ udává, že znalecký posudek se podává v listinné podobě, ústně do protokolu 

nebo nově v elektronické podobě, pokud s tím souhlasí zadavatel. Při podávání v elektronické 

podobě je nutné, aby každé vyhotovení znaleckého posudku obsahovalo kvalifikovaný 

elektronický podpis a certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický 

podpis založen a který obsahuje jméno znalce nebo název znalecké kanceláře nebo znaleckého 

ústavu a označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“, a musí být také opatřen 

kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.95 

Formální i obsahové náležitosti znaleckého posudku je možné rozdělit na obecné a zvláštní. 

Obecné jsou ty, jež jsou obsaženy ve ZnalZ a ZnalV a jež by měly mít společné všechny znalecké 

posudky. Byly uvedeny výše v této kapitole. Náležitosti zvláštní pak vyplývají z jiných právních 

předpisů a jsou povinné jen pro některé posudky.96 Pro ilustraci je možné zmínit např. § 143 odst. 

3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), který uvádí, že znalecký posudek pro účely ocenění nepeněžitého vkladu má 

obsahovat alespoň popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění, částku, na kterou se 

nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec k tomuto ocenění došel. Podle § 112 a násl. 

zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev je znalecká zpráva o fúzi 

znaleckým posudkem a jako taková má obsahovat:  

„a) stanovisko znalce pro fúzi k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplatky je vhodný 

a odůvodněný, 

b) údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr akcií, 

c) vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené, 

 

94 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 59. 
95 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
96 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 172-175. 
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d) údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z metod, jestliže bylo použito 

více metod; současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám 

při stanovení výměnného poměru, 

e) zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování.“ 

Dalším příkladem je § 155 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), který ukládá pro znalecký posudek formální náležitost, a to že posudek 

musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se má konat schůze 

věřitelů. Posledním příkladem, který bude pro dokreslení uveden je § 18 odst. 3 písm. d) zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění). Zde je uvedeno, že znalecký posudek pro účely náhrady za zásah do vlastnického 

práva, bude obsahovat obvyklou cenu a cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu účinného ke 

dni podání žádosti o vyvlastnění. 

2.4. Zadávání znaleckého posudku  

Cílem znaleckého posudku je odpověď na znaleckou otázku, kterou znalci jeho zadavatel 

položil. Tato otázka by měla být kladena tak, aby byla dostatečně konkrétní, požadovala posouzení 

skutkových problémů (nikoliv právních) a aby zřetelně směřovala na objasnění určitého sporného 

skutkového stavu, resp., aby při zodpovězení znalecké otázky byl skutkový stav ozřejměn.97 

Odsouzeny k neúspěchu jsou např. znalecké otázky formulované za účelem „[…] dokázání obsahu 

elektronického dokumentu, který nebyl opatřen ani časovým razítkem, ani elektronickým 

podpisem.“98 Stejně nevhodné mohou být pro znalce otázky soudu, které užívají právnické pojmy, 

jejichž význam se liší od běžného laického významu. Soud by neměl zapomínat, že znalec je sice 

odborníkem, ale nikoliv právním. Jiná situaci by ale nastala u potřeby získat odpověď na otázky 

cizozemského práva, kde je přibrání znalce připuštěno a jde o výjimku ze zásady iura novit curia.99 

 

97 Ibid, s. 181. 
98 SMEJKAL, Vladimír. Role soudního znalce při řešení sporu. In: Právní rozhledy 20/2008, s. 738. 
99 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 546. 
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V opatření, kterým je znalec ustanoven, musí být podle okolností případu a co nejpřesněji 

vymezen úkol, kterým se má znalec zabývat. Toto vymezení může mít i formu otázek. „Věcná 

správnost znaleckého posudku závisí nejen na odbornosti, znalostech a zkušenostech znalce a na 

tom, s jakou odpovědností přistupuje k podání posudku, ale i na tom, jak soud zodpovědně zadává 

znalci úkol. Zejména je nutné, aby soud před zadáním úkolu znalci dostatečně objasnil skutečnosti 

potřebné k podání posudku a aby v zadání úkolu jasně a určitě formuloval, k čemu se má znalec 

vyjádřit a co má být jeho posudkem objasněno.“100  

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, znalec se má zabývat pouze otázkami, 

k jejichž posouzení je potřeba odborných znalostí, a to nikoliv právních. To znamená, že ani úkol 

nemůže být znalci uložen tak, aby jej nabádal k odpovídání na otázky právní. V praxi však 

k podobně nesprávným formulacím dochází.101 V této souvislosti však platí, že i v případě, kdy 

znalec učiní právní závěry, není to samo o sobě důvodem pro odmítnutí znaleckého posudku. 

„Skutečnost, že znalec ve svém posudku zaujme stanovisko k otázce, jejíž zodpovězení přísluší 

soudu, nečiní tento posudek nepoužitelným, pokud obsahuje odborné poznatky a zjištění, z nichž 

znalec tento právní závěr učinil a které umožňují, aby si soud tentýž nebo jiný takový závěr dovodil 

sám.“102 

Znalecké otázky, a tedy i okruh skutečností, které mají být znaleckým posudkem zjištěny, 

se odvíjí od žalobních tvrzení, pokud ty nejsou dostatečně specifikovány, nemusí být hned jasné, 

k jakým odborným otázkám má být znalecký posudek vůbec vypracován či co je vlastně 

předmětem dokazování. Je však vyloučeno, aby znalecký posudek sloužil jako prostředek 

k odstraňování vad žaloby.103 V judikatuře je dále uvedeno, že je „[…] nezbytné, aby soud v rámci 

zajištění podkladového materiálu pro znaleckou verifikaci označil z dané důkazní množiny ty 

důkazní prostředky, které za dané procesní situace […] byly jím považovány za relevantní a 

využitelné pro zpracování znaleckého posudku.“104 Toto jednání soudu znalci totiž pomůže 

pochopit souvislosti mezi jednotlivými důkazními materiály a umožní mu získat co nejširší 

 

100 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Cpj 161/79. 
101 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22.11.2011, sp. zn. 1 Co 64/2011. 
102 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4.1997, sp. zn. 2 Tzn 19/97, srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 

9. 2009, sp. zn. 5 Tdo 623/2009. 
103 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5.2012, sp. zn. 25 Cdo 2377/2011. 
104 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008.  
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skutkovou informační základnu tak, aby následně mohl vše odborně vyhodnotit a vytvořit odborný 

závěr.105  

V rámci efektivnosti, hospodárnosti a plynulosti řízení by měly být orgánem veřejné moci 

nejprve shromážděny všechny skutkové podklady potřebné pro provedené znaleckého úkonu a až 

poté přistoupit k ustanovení znalce.106 Též aby bylo zabráněno podjatosti znalce, ustanovuje se až 

po slyšení účastníků, kteří tak mohou podat stanoviska k osobě znalce a jeho vztahu k řízení.107 

Zmíněný postup je podstatný pro vedení řízení. Pokud existují důvody pro vyloučení znalce, vede 

to k nezpůsobilosti znaleckého posudku být důkazem.108Jestliže okolnosti, pro které znalec nemůže 

posudek zpracovat, vyjdou najevo až po jeho ustanovení, může soud rozhodnutí o ustanovení 

znalce změnit.109 .  

OSŘ přímo neuvádí jakou formu bude mít opatření, kterým se znalec ustanovuje, ale 

v judikatuře i odborné literatuře panuje shoda, že se tak má dít prostřednictvím usnesení. Usnesení 

o ustanovení znalce bude tedy mít obecné náležitosti uvedené v § 169 odst. 1 OSŘ, jakož i § 12 a 

§13 ZnalV, musí v něm být tudíž uvedena lhůta pro vypracování znaleckého posudku a dostatečně 

vymezen znalecký úkol. Pokud se má znalecký posudek podat písemně, mělo by usnesení určit 

také počet stejnopisů posudku, které mají být spolu s originálem předloženy.110 

Nejvyšší soud ohledně usnesení o ustanovení znalce uvádí: „Usnesení o tom, že bude 

proveden důkaz znalcem, jakož i usnesení, jímž je znalec ustanoven, je usnesením, kterým se 

upravuje vedení řízení (§ 170 odst. 2 o. s. ř.). Není proto soud tímto usnesením vázán a není proti 

němu odvoláni přípustné ( § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.).“111 Nejvyšší soud dále ve stejném 

rozhodnutí uvádí, že soudy vždy nepostupují v souladu s ustanoveními právních předpisů a znalci 

 

105 Ibid. 
106 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 49, srov. 

stanovisko Nejvyšší soud ze dne 14.11.1979, sp. zn. Cpj 41/79. 
107 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 242. 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2616/2013. 
109 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 1966, (Rozbor a zhodnocení úrovně občanského soudního řízení u 

soudů prvního stupně ve vybraných druzích soudní agendy), sp. zn. Pls 5/66. 
110 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 896-897. 
111 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 1966, (Rozbor a zhodnocení úrovně občanského soudního řízení u 

soudů prvního stupně ve vybraných druzích soudní agendy), sp. zn. Pls 5/66. 
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nejsou vůbec ustaveni a vzati do slibu, je jim pouze odeslána žádost k provedení posudku. 

V dalších případech ve spisech chybělo usnesení o ustanovení znalce a účastnící se nemohli 

k osobě znalce vyjádřit. 

V záhlaví usnesení musí být uvedeno, který soud znalce ustanovil a v jakém řízení má být 

posudek vypracován. Musí tam být také vymezen obor, z jehož hlediska má znalec splnit znalecký 

úkol. Nemělo by chybět ani jednací číslo daného řízení, jelikož právě k němu se bude vztahovat 

další znalcova komunikace se zadavatelem.112 

Dále by usnesení o ustanovení mělo ukládat účastníkům a popř. i dalším osobám, aby 

poskytli znalci potřebnou součinnost. Jestliže tak tyto osoby neučiní, může soud tuto povinnost 

vymáhat prostřednictvím předvedení či pořádkových pokut.113 Součástí usnesení by v neposlední 

řadě mělo být i poučení o nutnosti včasného odevzdání posudku a následků v případě, že lhůtě 

znalec nevyhoví, jakož i poučení o trestněprávní odpovědnosti podle § 346 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, (trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku);114 konečně i 

poučení o důvodech vyloučení znalce a že účastníci mají právo uplatnit námitku podjatosti znalce. 

Usnesení o ustanovení znalce může eventuálně ještě obsahovat též výrok o uložení zálohy a 

poučení o jejím nesložení.115 

Bradáč spatřuje jako jeden z problému současného znalectví skutečnost, že státní orgány 

zpravidla bez vědomí znalce rozhodnou o přibrání znalce k podání posudku, stanoví mu otázky a 

termín. Tedy že je tento proces velmi jednostranný a znalec má omezené prostředky, jak do něj 

zasahovat.116 Podle § 126 OSŘ ve spojení s § 11 odst. 3 ZnalZ může znalec, odepřít podat znalecký 

posudek, pokud by tím přivodil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Ustanovení 

§ 12 odst. 1 ZnalZ uvádí, že znalec je povinen podat znalecký posudek, pokud není podjatý, 

vyloučený a pokud soud nerozhodl záporně o důvodnosti odepření výpovědi. Jestliže tak znalec 

 

112 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 49. 
113 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, č. j. I. ÚS 987/07–1. 
114 K trestnému činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 

12. 2014, sp. zn. 4 Tdo 1438/2014. 
115 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 547-549. 
116 BRADÁČ, Albert. Konference znalců při příležitosti 40. výročí soudního inženýrství na VUT v Brně. In: Soudní 

inženýrství 1/2006, s. 8. 
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bez vážného důvodu přesto neučiní sdělí to zadavatel krajskému soudu, v jehož seznamu je znalec 

zapsán. ZnalZ ani ZnalV žádné další případy neuvádí. Při řádné komunikaci znalce se zadavatelem 

jsou však opodstatněné důvody pro nezpracování znaleckého posudku, jako např. nemoc, většinou 

respektovány.117 

Znalce je v občanském řízení sporném možno přibrat bez návrhu nebo na návrh účastníků, 

což je častější varianta vzhledem k převaze zásady projednací ve sporném řízení oproti řízení 

nespornému. Pokud však soud považuje skutkový stav za dostatečně zjištěný není povinen návrhu 

účastníků na ustanovení znalce vyhovět. Ustanovení znalce pro konkrétní odborný úkol je pouze 

záležitostí soudu a jiný postup by byl v rozporu se zásadou rovnosti stran.118 

Odměna znalce za provedení znaleckého posudku je nákladem řízení ve smyslu § 137 a 

násl. OSŘ. Předseda senátu tak uloží účastníkovi, který vypracování znaleckého posudku navrhl 

nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu, a není-li osvobozen 

od soudních poplatků, aby před provedením posudku složil zálohu podle předpokládané výše 

nákladů důkazu. Také ho poučí, že jinak není možné důkaz znaleckým posudkem provést. Hrozí 

tak účastníkovi řízení, že neunese důkazní břemeno, pokud neprokáže svá tvrzení odlišným 

způsobem. Nejvyšší soud ve své judikatuře uvádí, že záloha má být ukládána účastníkům jen 

v případech, kde je to přiměřené. O přiměřený postup při ukládání povinnosti účastníkovi složit 

zálohu by například nešlo, pokud by potřeba (nového) znaleckého posudku měla původ 

v předchozím jednání soudu.119 

Nejvyšší soud také vzhledem k povinnosti složení zálohy říká: „Pokud tedy soud prvního 

stupně nařídil důkaz znaleckým posudkem bylo jeho povinností, při rozhodování o povinnosti 

účastníků složit zálohu, pouze zkoumat, zda u nich nejsou dány podmínky pro osvobození od 

soudních poplatků. Při tomto zkoumání jsou rozhodující majetkové a sociální poměry účastníků, 

výše zálohy a pravděpodobná výše nákladů, které si vypracování znaleckého posudku vyžádá.“120 

Je třeba poznamenat, že až do novely OSŘ zákonem č. 7/2009 Sb., byla povinnost složit zálohu 

 

117 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 89. 
118 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. II. ÚS 252/99. 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 29 Cdo 4205/2011. 
120 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. 30 Cdo 131/2001. 
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ukládána soudy fakultativně, ale z hlediska hospodárnosti řízení byla i tehdy soudní preference 

zálohu ukládat. Proti usnesení, jímž byla účastníkovi uložena záloha je přípustné odvolání. Bude 

jím zpravidla přezkoumávána přiměřenost zálohy nebo splnění podmínek pro osvobození od 

soudních poplatků.121 

2.5. Vypracování znaleckého posudku 

Znalec by měl po obdržení zadání, tedy v případě občanského soudního řízení usnesení o 

ustanovení znalce, nejprve zkoumat, zda znalecký úkol v usnesení vymezený odpovídá jeho 

odbornosti, zda je formulován srozumitelně, zda nemá znalec k projednávané věci či účastníkům 

vztah odpovídající podjatosti a v neposlední řadě též zda je schopen znalecký posudek vypracovat 

ve stanovené lhůtě.  Pokud by znalec vypracoval posudek, který by zcela neodpovídal jeho oboru 

a odvětví, ve kterém je zapsán v seznamu znalců, mohl by být tento posudek vadný. Jelikož je 

někdy obtížné určit znalce, jehož odbornost nejlépe odpovídá dané posuzované otázce, platí zásada, 

že znalecký posudek má vypracovat ten znalec, jehož odbornost pro daný úkol převažuje. Pro 

podobné případy, kdy odbornost znalce zcela nepokrývá nějakou dílčí problematiku, je zachována 

možnost přibrat konzultanta nebo podat společný posudek dle § 127 odst. 1 OSŘ.122 

Při vypracovávání znaleckého posudku hraje klíčovou roli povinnost součinnosti podle § 

127 odst. 4 OSŘ. Tato povinnost spočívá v tom, že pokud je to k podání znaleckého posudku 

potřeba, může předseda senátu uložit účastníkům nebo třetím osobám, aby se dostavili ke znalci, 

předložili mu potřebné předměty, podali mu nutná vysvětlení, podrobili se lékařskému vyšetření, 

popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonali nebo snášeli. Povinnost potřebné součinnosti 

zahrnuje tedy velmi široký okruh činností a pokud není splněna, může soud uložit povinným 

pořádkové opatření.123 Avšak při povinnosti součinnosti účastníků a jiných osob nelze zapomínat 

na to, že pravidla pro právo odepřít svědeckou výpověď se uplatní i v tomto případě.124  

 

121 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Pls 3/80, srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze 

dne 27. 4. 1995, sp. zn. 10 Cmo 213/95 nebo rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 2. 2004, sp. 

zn. 10 Co 19/2004. 
122 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 50-51. 
123 Rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) SR ze dne 31. 5. 1972, sp. zn. 1 Cz 56/72. 
124 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 893. 
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Podle nálezu Ústavního soudu125 může mít neposkytnutí součinnosti v konečném důsledku 

až ústavněprávní rozměr a porušení práva na spravedlivý proces. Povinnost součinnosti je klíčová 

převážně proto, že posudek znalce často patří mezi stěžejní důkazy, na jejichž základě soud poté 

učiní své rozhodnutí. Aby bylo takové rozhodnutí soudu spravedlivé, přesvědčivé a vycházelo 

z úplných skutkových i odborných podkladů, musí znalecký posudek, jako jeden z těchto podkladů 

pro rozhodnutí, vycházet ze všech skutečností, které jsou způsobilé ovlivnit znalcovy závěry, a 

rovněž i (byť nepřímo) rozhodnutí soudu o meritu věci. „K tomu, aby měl znalec potřebné důkazy 

k dispozici, je zapotřebí jak součinnosti účastníků řízení (zejména žalobce v rámci povinnosti 

tvrzení a povinnosti důkazní), tak podle okolností případu i důkazní iniciativy soudu upravené 

ustanovením § 120 odst. 2 o. s. ř.“126 Nejvyšší soud se v této souvislosti vyjádřil následovně: „O 

povinnosti účastníků, popřípadě jiných osob, předložit určitou věc, může rozhodnout jen soud. 

Znalec jim takovou povinnost nemůže ukládat a nemůže na nich sám splnění soudem uložené 

povinnosti vynucovat.“127  

Lze tedy dovodit, že povinnost potřebné součinnosti ve vztahu ke znalci, již zákon výslovně 

upravuje u účastníků řízení a třetích osob, se v omezené míře vztahuje i na soud. Bez součinnosti 

soudu totiž znalec nemá právní prostředky, s jejichž pomocí by mohl součinnost podle § 127 odst. 

4 OSŘ po povinných osobách vymáhat.128 Součinnost soudu spočívá mimo výše uvedené též v tom, 

že soud znalci nechá prostudovat spis, zpravidla mu jej i zapůjčí nebo opatří znalci další listiny či 

důkazy, které jsou k vypracování posudku potřeba. Nejde opomenout ani součinnost soudu 

v podobě komunikace se znalcem, zejména když znalec potřebuje upřesnit zadání znaleckého 

úkolu. 

Svoboda uvádí, že není v civilním řízení vyloučeno, aby znalec provedl např. určitá 

ohledání předmětu zkoumání, šetření nebo měření bez součinnosti soudu a bez přítomnosti 

účastníků, měl by však respektovat rovnost účastníků a náležitě o tom informovat všechny strany 

 

125 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2015, č. j. I. ÚS 3253/13–1. 
126 Ibid. 
127 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Cpj 161/79. 
128 Srov. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 243. 
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řízení, aby se, pokud možno, mohly těchto úkonů účastnit.129 Je nutno podotknout, že tato úvaha 

Svobody vychází z judikatury Ústavního soudu, který uvádí: „Ohledání na místě je důkazním 

prostředkem, který soudu, nikoliv znalci, umožňuje získat poznatky o skutečnostech vnímaných jeho 

smysly a k ohledání, tedy k provedení důkazu je třeba předvolat všechny, kteří se jinak předvolávají 

k jednání. V případě šetření znalce, jež je podkladem pro zpracování znaleckého posudku, jako 

dalšího důkazního prostředku, však taková nutnost nevyvstává, neboť zde nedochází k provedení 

důkazu […] a přítomnost jakýchkoliv osob při tom, když si znalec prohlíží věc (nebo ji zkoumá), je 

v zásadě zcela irelevantní. […] nedochází k porušení principu rovnosti účastníků nebo principu 

spravedlivého procesu, neboť zde nejde o žádnou aktivitu účastníků, která by mohla na výsledek 

znaleckého posudku mít jakýkoliv vliv.“130  

Odlišný názor zaujal však Ústavní soud v případě, kdy znalecký posudek měl sloužit jako 

hlavní důkaz pro rozhodování v dané věci a konstatoval porušení ústavně zaručených práv 

stěžovatelů: „Ústavní soud proto konstatuje, že pokud obecné soudy zvolily cestu dokazování, 

vedoucí k opatření důkazního prostředku, stěžejního pro závěr ve věci, vytvořily tak situaci, v níž 

bylo třeba respektovat všechny zákonné požadavky, kladené na dokazování jako takové. Pokud tedy 

bylo stěžovatelům, ať již kýmkoliv, znemožněno zúčastnit se místního šetření znaleckého ústavu, 

neměli pak možnost vyjadřovat se ke získávání podkladů pro tento posudek na místě samém; to lze 

srovnat se znemožněním vyjadřovat se k prováděnému důkazu, i když se v místním šetření, jak je 

výše uvedeno, jednalo „jen“ o získávání podkladů pro znalecký posudek.“131 Z uvedeného vychází, 

že otázka přítomnosti účastníků při obstarávání podkladů znalcem není jednoznačná a bude zřejmě 

posuzována případ od případu. 

Není nicméně v každém případě možné, aby znalec sám prováděl úkony mající charakter 

dokazování.132 Soud by však měl v těchto případech znalci umožnit přítomnost při takovém 

 

129 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 549. 
130 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. IV. ÚS 244/05, srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 

5. 2012, č. j. I. ÚS 2405/11–1. 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 1012/07. 
132 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 53-54. 
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provádění důkazů, u něhož by bez jeho odborné přítomnosti nemohly být řádně zjištěny všechny 

skutečnosti rozhodné pro vypracování znaleckého posudku.133  

Způsob zpracování posudku je třeba chápat rovněž kvalitativně, tedy jako podání takového 

posudku, který je srozumitelný a přezkoumatelný. Tento požadavek vyplývá z pojetí znalecké 

činnosti, která je činností odbornou, ale určenou pro použití v řízeních vedených laiky. Postup a 

závěry znalce proto musí být přesvědčivé pro jeho adresáty.134 Znalec by měl při vypracování 

znaleckého posudku dodržovat určité zásady, aby byla zajištěna přesvědčivost znaleckého 

posudku. Jsou jimi zejména sdělitelnost, ověřitelnost, věrohodnost, úplnost, komplexnost, 

systémovost, efektivní ohraničenost, věcnost, účelovost, příčinná orientovanost, přiměřená 

orientovanost, přiměřená jednoznačnost, úrovňová vyváženost, sdělitelnost.135 Jako určující činitel 

pro znalcovu práci se znaleckým úkolem může posloužit též samotný slib znalce, tedy měl by 

využít všech znalostí, kterými disponuje, aby nalezl řešení znaleckého úkolu, a též jednat podle 

svého nejlepšího vědomí.136  

Sadílek ohledně vlastností, které by měl znalecký posudek mít, aby byl přezkoumatelný a 

aby mohl být soudem řádně hodnocen, uvádí následující: 

„Znalecký posudek je: 

• komplexní, pokud znalec při jeho zpracování přihlédl nestranně a nezávisle ke všem 

známým relevantním skutečnostem, 

• úplný, pokud znalec uvedl úplný postup, předpoklady, použité podklady a informace, a 

popis a zdůvodnění metod, na jejichž základě dospěl k výsledku, 

 

133 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Cpj 161/79. 
134 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 49. 
135 JANÍČEK, Přemysl, MAREK, Jiří. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada, 2013, s. 286. 
136 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 56. 
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• vnitřně konzistentní, jestliže znalec zvolil postup výpočtu a vstupní údaje použité metody 

v souladu s obecnými předpoklady a principy nebo principy vyplývajícími z použitého 

postupu nebo metody a v souladu s interpretací výsledků, 

• nezávislý, jestliže znalec není žádným způsobem závislý na výsledku znaleckého posudku,  

• nestranný, jestliže znalec volbou předpokladů, podkladů a informací, postupů a metod 

použitých ve znaleckém posudku neovlivnil posudek ve prospěch některé ze zúčastněných 

stran, 

• opakovatelný, jestliže jsou podklady a informace v něm uvedené, stejně jako v něm použité 

postupy a metody, použity odůvodněně, a nezávislý a nestranný odborník (jiný znalec) je 

schopen při vynaložení přiměřeného úsilí a prostředků zopakovat postup znalce 

s odbornými výsledky.“137 

Znalec dále v průběhu vypracování znaleckého posudku užívá různé logické metody, 

jejichž pomocí se dostává od podkladů, které jsou uvedeny v nálezu, až po závěr. Za hlavní metodu 

bývá označována metoda dedukce prostřednictvím znalcova úsudku, tedy že pomocí svých 

odborných znalostí vyvozuje z daných premis závěry.138 

V případě, že si některé podklady (důkazy) odporují, měl by správně znalec nabídnout 

alternativní nebo podmíněné řešení pro obě výchozí skutečnosti. Nepřísluší mu totiž hodnocení 

důkazů a právní řešení věci.139 K tomuto judikoval i Ústavní soud, který je toho názoru, že pokud 

existuje více alternativních řešení znaleckého úkolu, znalec by měl tato řešení specifikovat alespoň 

v mezích pravděpodobnosti, oproti pouhému uvedení, že věc nelze s jistotou posoudit: „Má-li 

kupříkladu znalec k dispozici více reálných alternativ příčin vzniku škody, nesmí se vyhnout 

možnosti vyjádřit své závěry percentuálním vyčíslením pravděpodobnosti existence určitého 

 

137 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 

4/2019, s. 45. 
138 KŘÍSTEK, Lukáš. Jak má vypadat znalecký posudek. In: Soudce 2/2017, s. 7. 
139 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018. Praha: 

Leges, 2018, s. 441. 
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kauzálního vztahu, nebo může využít též verbálního resumé založeného na důkazním standardu 

(zda je dosaženo vysoké míry pravděpodobnosti či nikoli).“140 

Vypracovaný posudek včetně vyúčtování a předkládací zprávy znalec odevzdá buď na 

podatelně soudu, nebo jej zašle soudu poštou a společně s ním vrátí i spis, pokud ho měl zapůjčený. 

Pokud je potřeba znalecký posudek nějak změnit po jeho podání na základě námitek účastníků či 

zjištění nových skutečností, může soud posudek vrátit znalci k doplnění. Znalec poté vypracuje 

doplněk znaleckého posudku, přičemž si počíná stejně jako při práci na posudku původním.141 

2.6. Provedení znaleckého posudku 

Jak již bylo zmíněno výše, pravomocí k provádění důkazů v soudním řízení je nadán 

výhradně soud. Provádění důkazů se zpravidla činí při jednání, výjimečně se důkazy provádí i 

mimo jednání nebo dožádaným soudem. Ve všech případech je však nutné umožnit účastníkům 

účastnit se provádění důkazů, aby se k nim mohli vyjadřovat a nebylo narušeno právo na 

spravedlivý proces. Pouze soud též může rozhodovat, nikoli však svévolně, o tom, které důkazy 

provede, a jen on také prohlašuje dokazování za skončené.142  Stejně postupovat bude i v případě 

znaleckého posudku. 

Dle § 127 odst. 1 OSŘ existují dvě možnosti provedení znaleckého posudku jako důkazu, 

a to výslech znalce nebo v odůvodněných případech pouhé provedení písemného znaleckého 

posudku. K tomu, kdy jde o odůvodněné případy a kdy se soud může či nemůže spokojit 

s písemným znaleckým posudkem, existuje četná judikatura, která se v zásadě shoduje na 

následujících bodech: 

 

140 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8.2015, č. j. I. ÚS 3253/13–1. 
141 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 57-58. 
142 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 243. 
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1. Soud se nemůže spokojit s písemným znaleckým posudkem, pokud mu zákon ukládá 

povinnost, aby znalce vyslechl vždy.143  

2. Pokud se soud spokojil s písemným znaleckým posudkem, musí beztak vždy přistoupit 

dodatečně k jeho výslechu, vyžadují-li to obsah písemného posudku nebo okolnosti 

uváděné účastníky řízení. 

3. I pokud by se soud býval spokojil s písemným znaleckým posudkem, musí beztak znalce 

vyslechnout, pokud některý z účastníků vznáší proti závěrům znalce podstatné 

(zdůvodněné) výhrady, jejichž vyjasnění je pro rozhodnutí ve věci samé podstatné. 

4. O odůvodněné případy, kdy se soud může spokojit s písemným znaleckým posudkem jde, 

nemá-li soud pochybnosti o tom, že: 

a. závěry uvedené ve vlastním posudku jsou náležitě odůvodněny, 

b. jsou podloženy obsahem nálezu, 

c. znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl zadán, 

d. přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl vypořádat,  

e. jeho závěry jsou podloženy výsledky řízení a nejsou v rozporu s výsledky ostatních 

provedených důkazů, 

f. účastníci řízení nemají k posudku připomínky a 

g. účastníci řízení s upuštěním od výslechu znalce souhlasí. 

 

143 Půjde například o situace podle § 38 odst. 1 a § 70 odst. 2 věty druhé zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních. 
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h. Popř. když předmětem posouzení jsou jen jednoduché skutečnosti, a tudíž lze 

důvodně předpokládat, že nebudou vznášeny dotazy k doplnění nebo objasnění 

posudku ze strany účastníků. 

5. Výše uvedené podmínky se uplatní i u znaleckého posudku podaného účastníkem řízení.144 

Pro ilustraci je možné uvést některé konkrétní příklady, kdy zpravidla nebude výslech 

vyžadován. Půjde tedy například o provádění znaleckého posudku krevní či dědičně biologickou 

zkouškou, znaleckého posudku podle sazeb pro hodnocení bolestného a ztížení společenského 

uplatnění, znaleckého posudku o rozsahu poškození movitých nebo nemovitých věcí po 

prohlédnutí věcí znalcem aj.145 

Při výslechu znalce na jednání soudu dochází k naplnění zásad ústnosti, přímosti a 

veřejnosti. Primární volba provedení důkazu znaleckým posudkem by tak měla až na vzácné 

výjimky být ve prospěch splnění prvku ústnosti a soud by měl tedy primárně volit výslech zanlce. 

Výslech znalce je také naplněním ustanovení § 13 odst. 5 ZnalV, podle nějž je znalec povinen 

písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže 

vysvětlit. Znalec při výslechu „musí reagovat na dotazy soudu, účastníků řízení, jejich zástupců a 

před nimi je povinen (ústně) obhájit metodu, kterou použil, a vysvětlit své odborné (výlučně) 

skutkové závěry.“146 Pokud se tedy soud spokojí pouze s písemným znaleckým posudkem, jsou 

možnosti účastníků řízení k přezkoumání a napadení znaleckého posudku značně omezeny.  

Výslech znalce probíhá analogicky podle ustanovení o výslechu svědka. V souladu s § 115 

OSŘ by měl být znalec předvolán k jednání alespoň 10 dnů před jeho konáním a má povinnost se 

dostavit, pokud se včas důvodně neomluví. Jestliže se k jednání nedostaví a neposkytne soudu 

řádnou omluvu, nejlépe v době, kdy je ještě možné jednání nebo jiný úkon vyžadující znalcovu 

přítomnost odložit, hrozí mu, že bude muset uhradit náklady řízení tak vzniklé nebo že mu soud 

 

144 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 29 Cdo 635/2018, srov. stanovisko Nejvyššího soudu ze 

dne 16. 12. 1974, sp. zn. Plsf 2/74, usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, č. j. IV. ÚS 3470/15–1, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2784/2014. 
145 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 1974, sp. zn. Plsf 2/74. 
146 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, č. j. IV. ÚS 3470/15–1. 
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uloží pořádkovou pokutu.147 Když soud při jednání přistoupí k provádění důkazu znaleckým 

posudkem, je znalec vyzván ke vstupu do soudní síně. Následně je zkontrolována jeho totožnost a 

je znovu poučen o svých právech a povinnostech a o trestněprávních následcích uvádění 

nepravdivých tvrzení. Soud znalce vyzve k uvedení, zda chce svůj znalecký posudek nějak doplit 

a zda trvá na svých tvrzeních. Dále znalec adresuje připomínky stran, které mu jsou někdy 

k dispozici již před jednáním, a má tak větší možnost se na ně dopředu připravit. Znalec též 

poskytuje vysvětlení, doplnění a odpovídá na dotazy. Výslech znalce ukončuje soud a zeptá se jej, 

jakou částku bude v souvislosti se slyšením u soudu účtovat.  

Jestliže se soud spokojil s písemným znaleckým posudkem, posudek se při jednání provede 

obdobně jako důkaz listinnou (§ 129 OSŘ). Písemný znalecký posudek se tedy pouze přečte nebo 

se sdělí jeho obsah, případně se předloží účastníkům k nahlížení. Jak již bylo ale uvedeno výše, 

možnost soudu dodatečně vyslechnout znalce zůstává zachována i v tomto případě.148 

2.7. Soukromý znalecký posudek 

Soukromým znaleckým posudkem se rozumí posudek, který podává znalec na základě 

dohody v rámci výkonu své funkce, v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob 

a na jejich žádost, a to mimo řízení před orgány veřejné moci (§ 12 odst. 2 ZnalZ). Nicméně i 

soukromý znalecký posudek je možné použít v soudním řízení nebo jej může i účastník nechat 

během tohoto řízení vypracovat bez součinnosti soudu, a to za podmínek, které stanovuje zákon. 

Jak uvádí § 127a OSŘ, jestliže má znalecký posudek předložený účastníkem řízení všechny 

zákonem požadované náležitosti a pokud obsahuje doložku znalce o tom, že ví o následcích 

vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako 

by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud též potom i takto povolanému znalci 

umožní nahlédnout do spisu nebo se jinak seznámit s informacemi potřebnými pro vypracování 

znaleckého posudku. Svoboda pak logickým výkladem § 127 a § 127a OSŘ dochází k tomu názoru, 

že, jelikož ustanovení § 127a OSŘ neobsahuje jiná než výše uvedená oprávnění znalce (právo 

 

147 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 57-59. 
148 K výslechu znalce a provedení písemného znaleckého posudku, byť v trestním řízení, též usnesení Krajského 

soudu v Plzni ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. 7 To 388/98, je třeba zohlednit, že nároky na provedení důkazů a na důkazní 

standard, jsou v trestním řízení vyšší než v případě řízení civilního. 
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prostudovat spis), nelze mu ani přiznat právo na poskytnutí součinnosti od účastníků řízení, které 

je přiznáváno znalcům ustanoveným soudem. 149 

Od novely OSŘ zákonem č. 218/2011 Sb. je soukromý znalecký posudek předložený 

v civilním soudním řízení postaven na rovinu znaleckému posudku vyžádanému soudem. Dříve 

byl totiž soukromý posudek prováděn pouze jako listinný důkaz a až po novele jde o plnohodnotný 

znalecký posudek ve smyslu samostatného druhu důkazního prostředku. Znalec může tedy být i 

v případě znaleckého posudku vyžádaného účastníkem řízení podroben výslechu. Z hlediska 

důkazní síly soukromého znaleckého posudku a posudku vyžádaného soudem platí následující: 

„Tím se změnila důkazní hodnota znaleckého posudku předloženého účastníkem, který při dodržení 

všech obsahových náležitostí stanovených v ustanovení § 127a o. s. ř. není důkazem listinným, ale 

má důkazní sílu znaleckého posudku. Nejvyšší soud zároveň dovodil, že má-li znalecký posudek 

vyhotovený na žádost účastníka náležitosti revizního znaleckého posudku, jde o revizní znalecký 

posudek stejné důkazní síly, jako by se jednalo o znalecký posudek vypracovaný na žádost soudu v 

rámci soudního řízení.“150  

Materiálně měl dříve výhodu soudem zadaný posudek, jehož obsah mohl znalec u soudu 

též obhájit. Nová procesní úprava tak odstranila rozpor mezi těmito situacemi. Jak soukromý, tak 

soudem vyžádaný znalecký posudek musí splnit zákonné náležitosti, o nichž bylo pojednáno 

v předchozích kapitolách. Oba dva jsou rovněž zpracovávány znalcem, tedy prokazatelným 

odborníkem na danou problematiku, který je vázán svým slibem nestrannosti a nejlepšího vědomí, 

takže z čistě právního hlediska by měly mít oba typy znaleckých posudku stejnou výpovědní 

hodnotu. V praxi je nicméně možné uvažovat o tom, nakolik jsou soukromé znalecké posudky 

skutečně nestranné a jakou roli při zpracovávání posudku znalcem hraje skutečnost, že odměnu mu 

vyplácí soukromá osoba na základě dohody mezi nimi.  

Na druhou stranu, jestliže byl znalec přibrán soukromou osobou již před zahájením řízení, 

může být výsledek znaleckého zkoumání perfektnější, jelikož měl znalec možnost dlouhodobější 

spolupráce a hlubšího vhledu do zkoumaného předmětu. Dále je také skutečností, že zkušení 

 

149 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 550-551. 
150 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2711/2018. 
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advokáti užívají různé taktiky, jak dosáhnout maximální věrohodnosti určitého znalce v očích 

soudního orgánu nebo se naopak snaží jej zcela vyřadit. Pro větší věrohodnost soukromého 

znaleckého posudku je možné použít např. následující formulaci prohlášení: „Odměna za 

zpracování znaleckého posudku byla sjednána předem a nemá vliv na výsledek znaleckého 

zkoumání.“151 

Právní vztah mezi soukromým zadavatelem posudku a znalcem je vztahem 

soukromoprávním a řídí se ustanoveními občanského zákoníku o závazcích. V případě znaleckého 

posudku zpravidla půjde o smluvní typ smlouvy o dílo a pro znalce budou určeny ustanovení o 

zhotoviteli díla. Znalec se tedy na základě smlouvy o dílo zavazuje objednateli (soukromoprávní 

osobě), že pro ni provede dílo (znalecký posudek) na své nebezpečí a za odměnu.152 Odměna je 

předmětem dohody znalce a objednatele, nevztahují se na ni tudíž limity stanovené ZnalV pro 

posudky vyžádané orgánem veřejné moci. Za soukromé znalecké posudky, které jsou použity 

v soudním řízení jako důkaz se přiznává náhrada nákladů, ale ta je již stanovena podle ZnalZ a 

ZnalV. Pokud tedy soukromý zadavatel zaplatil znalci za posudek částku vyšší, nepřizná mu soud 

náhradu nákladů ve výši rozdílu těchto dvou částek.153 

Součástí smluvního vztahu mezi znalci a soukromými zpravidla institucionálními 

zadavateli, mohou být také standardy zpracování znaleckých posudků, jimiž si zadavatelé snaží 

zajistit vyšší kvalitu znaleckých posudků, které pro ně smluvní znalci vypracují. Jako příklad lze 

uvést Standardy oceňování nemovitých věcí České bankovní asociace a Standardy zpracování 

znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, se kterými má příslušnost 

hospodařit Státní pozemkový úřad.154  

 

151 SMEJKAL, Vladimír. Role soudního znalce při řešení sporu. In: Právní rozhledy 20/2008, s. 738. 
152 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 90-91. 
153 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 550-551. 
154 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 4/2019, 

s. 45. 
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3. Hodnocení znaleckého posudku 

Znalecký posudek plní důležitou roli v procesu dokazování a v mnoha případech jsou 

informace jím zprostředkované v pozici stěžejního důkazu, na jehož základě soud rozhodne 

v konkrétní věci. Právě kvůli své významnosti pro celkové řešení sporu, a v konečném důsledku 

tedy i svému vlivu na subjektivní práva a povinnosti soukromoprávních osob, je nezbytně nutné, 

aby závěry v posudku obsažené prošly kritickým přezkumem, co největšího počtu osob. 

V občanském soudním řízení jsou těmito osobami v první řadě soud a v druhé řadě účastníci řízení, 

protože především v jejich zájmu je, aby byl znalecký posudek správný nebo aby přinejmenším 

nebyl nesprávný v jejich neprospěch. Proto, aby tyto subjekty mohly znalecký posudek 

přezkoumat, je potřeba, aby byl již samotným znalcem vypracován za tímto účelem. Tedy, aby 

znalec při vypracování znaleckého posudku reflektoval skutečnost, že adresáty posudku budou 

primárně laici, kteří nedisponují znalostmi z daného oboru. Jeho postup by měl z tohoto důvodu 

být co nejvíce transparentní.  

Hodnocení důkazů je privilegiem soudu, jak praví i § 132 OSŘ. Nicméně je však 

skutečností, že soudce zdaleka není jediným subjektem, který činí hodnocení, i když čistě 

formalistický přístup by tomu naznačoval. Skutečnost je však taková, že hodnocení provází celý 

„život“ znaleckého posudku, počínaje momentem, kdy jsou zhodnoceny skutkové okolnosti, 

shledán nedostatek, který by znalec byl způsobilý odstranit, a následně na základě tohoto 

zhodnocení konče rozhodnutím o přibrání znalce, ať již z iniciativy soudu nebo účastníka. 

V neposlední řadě je to i znalec, kdo provádí hodnocení při vypracovávání svého posudku. 

Znalecký posudek v konečném důsledku přeci není nic jiného než subjektivní výsledek odborného 

hodnocení podkladů, byť za použití vědecky objektivních metod.155 Účastníci řízení hodnotí 

znalecký posudek sami pro sebe a z výsledků vyvozují závěry pro svůj další procesní postup.156  

Je proto potřeba rozdělit posuzování a hodnocení, ke kterým v průběhu dokazování 

dochází. Znalec hodnotí zjištěný skutkový stav po odborné stránce, kdežto výhradně soudu náleží 

 

155 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2018, č. j. 30 Cdo 3417/2016–463. 
156 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 249. 
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jeho zhodnocení po stránce právní. „Znalcem učiněné odborné závěry, formálně vyjádřené v jeho 

posudku (představující samostatné odborné znalecké posouzení včetně závěrů) by správně měly 

obsahovat odpovědi zásadně odborně lékařského (psychiatrického) rázu, nikoliv právní 

zhodnocení důsledků zdravotního stavu posuzované.“157 Vzhledem k účastníkům řízení je třeba 

podotknout, že pouze soudní hodnocení znaleckého posudku je relevantní pro rozhodnutí ve věci, 

bez ohledu na jakékoli hodnocení důkazů prováděné účastníky řízení pro jejich vlastní potřebu.158 

Stejně tak subjektivní názor znalce vyjádřený ve znaleckém posudku musí být nejprve zhodnocen 

soudem a teprve pokud jej soud použije jako podklad pro své rozhodnutí, stává se tento názor 

objektivní pravdou v dané věci.159 

Chybným postupem je ale takový postup soudu, který se vyhýbá hodnocení znaleckého 

posudku a přijímá jej jako objektivní pravdu, aniž by samotné hodnocení důkazu provedl. Tím je 

popíráno ustanovení § 132 OSŘ, jelikož pak jde v podstatě pouze o hodnocení znalce. K tomu též 

Ústavní soud uvádí: „Postup soudů v tomto posuzovaném případě nese rysy typické pro postup 

soudů v těchto věcech. Je charakterizován formálním, schématickým pohledem na projednávaný 

případ, bez snahy o individuální přístup ke každému jednotlivému případu a naprosto nekritickým 

přejímáním závěrů znaleckých posudků, v nichž jsou mnohdy formulovány odpovědi na dotazy 

soudů, které překračují meze odborného posouzení a zasahují přímo do rozhodování soudů tím, že 

dávají přímý návod, jak má soud ve věci rozhodnout. Soudní rozhodnutí pak není rozhodnutím 

nezávislého soudu, ale soudního znalce.“160 

Hodnocení důkazů včetně znaleckého posudku jakožto procesu, jehož výsledkem je 

rozhodnutí, je tedy v civilním řízení privilegiem primárně obecného soudu, protože před ním jsou 

důkazy prováděny (uplatňuje se zásada bezprostřednosti a ústnosti), a předpokladem jeho 

nezávislosti. „Je to obecný soud, který je povinen a současně oprávněn zvažovat, v jaké fázi řízení 

které důkazy je třeba provést, zda a nakolik je potřeba dosavadní stav dokazování doplnit a zda je 

 

157 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. 33 Odo 325/2001. 
158 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 249. 
159 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 213. 
160 Nález Ústavního soudu ze dne 13.12.2007, č. j. II. ÚS 2630/07–2.  
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určitý důkazní prostředek způsobilý prokázat tvrzenou skutečnost.“161 Protože se jedná o 

privilegium, možnosti, jak do hodnocení obecného soudu zasáhnout, jsou i v rámci soudního 

přezkumu omezeny. Resp. pokud je jako dovolací důvod nebo důvod ústavní stížnosti uvedena 

čistě nespokojenost s hodnocením důkazů soudem, je takové podání zpravidla162 odsouzeno 

k neúspěchu.163 O to více je podstatné, aby samotné hodnocení důkazů (znaleckého posudku) již 

v první instanci bylo provedeno co nejpřesvědčivěji, nejdůkladněji a co nejodpovědněji na základě 

objektivně daných kritérií, o kterých bude pojednáno v rámci této kapitoly. 

 

3.1. Zásada volného hodnocení důkazů ve vztahu ke znaleckému posudku 

Zásada volného hodnocení důkazů je základní zásadou pro důkazní fázi soudního řízení. Je 

vyjádřena v § 132 OSŘ, kde je soud pověřen hodnocením důkazů podlé své vlastní úvahy, a to 

každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti a s přihlídnutím ke všemu, 

co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Tyto požadavky jsou jediné, které zákon 

s ohledem na tuto problematiku udává, a to z velice podstatného důvodu: „Zákon nepředepisuje – 

a ani předepisovat nemůže – pravidla, z nichž by mělo vycházet jak hodnocení jednotlivých důkazů, 

tak hodnocení jejich vzájemné souvislosti. Je tomu tak proto, že hodnocení důkazů je složitý 

myšlenkový postup, jehož podstatou jsou jednak dílčí, jednak komplexní závěry soudce o 

věrohodnosti zpráv získaných provedením důkazů, jež jsou pak podkladem pro závěr o tom, které 

skutečnosti účastníky tvrzené má soudce za prokázané, a jež tak tvoří zjištěný skutkový stav. 

Základem soudcova hodnotícího postupu jsou kromě lidských a odborných zkušeností pravidla 

logického myšlení, která tradiční logika formuluje do základních logických zásad. Je na zvážení 

 

161 Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5.2007, č. j. II. ÚS 978/07–1. 
162 Toto pravidlo zdaleka není absolutní, jak je uvedeno i v Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2009, sp. zn. IV. 

ÚS 710/09: „[…] Ústavnímu soudu nepřísluší přezkoumávat hodnocení důkazů provedené obecnými soudy s 

výjimkou případů, kdy v soudním rozhodování jsou učiněná skutková zjištění v extrémním nesouladu s vykonanými 

důkazy anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývají.“, srov. nález 

Ústavního soudu ze dne 26. 9.2005, sp. zn. IV. ÚS 391/05. 
163 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2239/2018, nález Ústavního soudu ze dne 20. 

6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, nález Ústavního soudu ze dne 26. 9.2005, sp. zn. IV. ÚS 391/05, Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1743/2013, usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5.2007, č. j. II. ÚS 

978/07–1. 
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soudu (viz zásada volného hodnocení důkazů - § 132 ve spojení s § 211 o. s. ř.), kterému důkaznímu 

prostředku přizná větší vypovídací schopnost a věrohodnost.“164  

Tato zásada se vztahuje výlučně na hodnocení pravdivosti (věrohodnosti) důkazů neboli 

skutečností, které se soud z provedení těchto důkazů dozvěděl, popř. nedozvěděl, a uplatní se u 

všech důkazních prostředků včetně znaleckého posudku. Soud ale naproti tomu nemůže volně 

hodnotit např. relevanci a ani zákonnost důkazů, jelikož tyto hodnoty podléhají právnímu 

posouzení v souladu se zákonem a zásada volného hodnocení soudu se neuplatní.165 Hodnocení 

důkazů je tedy sice na úvaze soudu, ale daná úvaha musí být řádně a přesvědčivě odůvodněna, 

během hodnocení totiž soudce dává váhu určitým skutečnostem na úkor jiných, a tento proces 

nemůže být založen na libovůli a musí být přezkoumatelný. K tomu se vyjádřil i Ústavní soud: „Ze 

zásady volného hodnocení důkazů sice vyplývá i právo obecného soudu neprovést všechny 

navrhované důkazy, pokud podle jeho názoru nemohou přispět k objasnění věci, leč takové 

rozhodnutí musí soud řádně a přesvědčivě odůvodnit.“166  

Znalecký posudek jako jeden z druhů důkazních prostředků nemá automaticky větší 

důkazní sílu než jiné důkazní prostředky.167 O legální důkazní teorii lze v omezené míře uvažovat 

jen u veřejné listiny, u které je a priori dána vyvratitelná domněnka pravosti a správnosti.168 Když 

byl v kapitole o soukromém znaleckém posudku používán pojem důkazní síla, byla myšlena spíše 

rovnocennost z hlediska způsobu provedení soukromého a soudem zadaného znaleckého posudku, 

nikoli důkazní síla ve smyslu volného hodnocení pravdivosti důkazů. Z ustanovení § 125 OSŘ 

nelze bez dalšího usuzovat, že pořadí uvedených důkazních prostředků má jakýkoliv vliv na jejich 

důkazní sílu. V právní teorii platí, že všechny důkazní prostředky jsou si rovny, a je až na 

hodnocení soudu, kterým důkazům dá v konkrétním případě jakou váhu.169 K tomu se vyjádřil též 

Nejvyšší soud: „Názor, že vyjádření takového odborníka má vyšší důkazní sílu než odborné 

 

164 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. 33 Cdo 1243/2019. 
165 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 249. 
166 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. I. ÚS 301/02. 
167 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 549-550. 
168 K tomuto např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 33 Cdo 3368/2012. 
169 FRYŠTÁK, Marek. Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení. In: Trestněprávní revue. 

9/2019, s. 186. Pozn. použito analogicky pro civilní řízení.  
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vyjádření vyžádané účastníkem řízení, je pak zcela rozporný se současnou zákonnou úpravou, která 

naopak předpokládá, že všechny důkazy mají zásadně stejnou důkazní sílu a soud je nucen se s 

nimi vypořádat v rámci volného hodnocení důkazů (§ 132 o. s. ř.).“170 

Podle § 132 OSŘ tedy soud hodnotí každý důkaz jednotlivě a též všechny důkazy v jejich 

vzájemné souvislosti. Není tedy možné závěry, které znalecký posudek obsahuje, automaticky 

přebírat, ale je nutné, aby byly posouzeny i v souvislosti s jinými důkazy.171 Pokud v tomto testu 

znalecký posudek neobstojí, může být podle konkrétního případu na místě vypracování revizního 

znaleckého posudku. Ohledně hodnocení znaleckého posudku samotného je nutné znovu 

poznamenat, že toto hodnocení nelze provést, pokud posudek není vypracován s ohledem na jeho 

laické adresáty a pokud znalecký posudek nemá jednu zásadní vlastnost, a to přezkoumatelnost. 

„Aby soud mohl znalecký posudek odpovědně hodnotit, nesmí se znalec omezit ve svém posudku na 

podání odborného závěru, nýbrž z jeho posudku musí mít soud možnost seznat, z kterých zjištění v 

posudku znalec vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých úvah došel ke 

svému závěru.“172  

K přezkoumatelnosti se vyjádřil také Mikš: „Přezkoumatelný posudek je srozumitelný 

oběma stranám sporu a je-li takto zpracován, bývá soudní řízení jednoduché, neboť 

přezkoumatelný posudek je pro soudce pádným důkazem, který žádná ze stran nemůže jednoduše 

zpochybnit. Posudek, který není zpracován tak, aby byl snadno přezkoumatelný, bývá příčinou 

zadávání revizních posudků a komplikuje soudní řízení. […] Z hlediska přezkoumatelnosti je nutno 

zejména uvádět všechny výpočty nebo alespoň matematické vztahy, na jejichž podkladě byly 

výpočty provedeny.“173 

Sadílek na vlastnost přezkoumatelnosti znaleckého posudku nahlíží z pohledu soudních 

znalců a definuje ji následovně: „Přezkoumatelnost znaleckého posudku znamená, že údaje metody 

a postupy použité znalcem ve znaleckém posudku jsou zopakovatelné i jiným znalcem 

 

170 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2711/2018. 
171 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 549-550. 
172 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 29 Cdo 635/2018. 
173 MIKŠ, Lubomír. Nejčastější vady a nedostatky znaleckých posudků. In: Soudní inženýrství 3/2006, s. 167. 
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s přiměřeným úsilím a prostředky, a to bez potřeby dohledávat dodatečné informační zdroje a 

doklady.“174 

Pro volné hodnocení znaleckého posudku je nezbytné, aby byl přezkoumatelný. Avšak 

stává se, že soudy namísto pravdivosti znaleckého posudku přezkoumávají jeho přesvědčivost, což 

je špatný postup, protože se můžeme setkat i s přesvědčivými znaleckými posudky, které pravdivé 

nejsou.175 

3.2. Kritéria hodnocení znaleckého posudku 

Přezkoumatelnost znaleckého posudku je základním východiskem pro jakékoliv hodnocení 

soudu či jiných subjektů. Jen posudek nadaný touto vlastností může být podroben přezkumu a 

následně hodnocen i z jiných stránek. Hodnocení důkazů včetně znaleckého posudku tedy soud 

uskutečňuje v průběhu celého procesu dokazování, a to z různých úhlů pohledu, z nichž literatura 

zmiňuje tři základní. Jsou jimi relevance (důležitost) důkazu, jeho právní korektnost (zákonnost) a 

již zmiňovaná pravdivost (věrohodnost). 176 Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, z těchto tří 

vlastností pouze pravdivost podléhá volnému hodnocení ze strany soudu, zbylé dvě soud hodnotí 

po právní stránce a musí své hodnocení činit přesně podle zákona. Uvedené vlastnosti tedy 

představují kritéria hodnocení soudu, který v závislosti na jejich naplnění nebo naopak jejich 

nedostatku činí další rozhodnutí v dané věci.177 Tato kritéria uvádí také Nejvyšší soud: 

„Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost soudu, kterou je provedeným důkazům 

přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti, hodnota 

pravdivosti, popřípadě hodnota věrohodnosti.“178  

 

174 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 

4/2019, s. 45. 
175 KŘÍSTEK, Lukáš. Jak má vypadat znalecký posudek. In: Soudce 2017/2, s. 7.  
176 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010, srov. WINTEROVÁ, Alena, 

MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, 

exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2018, s. 249. 
177 V literatuře je možné se setkat i s jiným rozdělením kritérií hodnocení znaleckého posudku, tato práce přiměřeně 

vychází z přístupu prof. JUDr. Jana Musila. CSc. Odlišná dělení kritérií uvádí např. JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA 

ve své publikaci Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura). In: Soudce 2017/3, s. 15. 
178 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2441/2008. 
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Výše uvedená kritéria je možné ještě dále dělit, proto je uvedeno stručné schéma 

jednotlivých hodnocených skutečností: 

1. Zákonnost 

a. Adekvátnost zvoleného důkazního prostředku 

b. Formální požadavky na znalce a jeho ustanovení 

c. Překročení kompetencí znalcem 

d. Náležitosti znaleckého posudku 

e. Dodržení procesních podmínek 

2. Relevance 

3. Pravdivost 

a. Způsobilost osoby znalce 

b. Způsobilost podkladů 

c. Odborná správnost znaleckého posudku179 

O jednotlivých kritériích bude v následujících kapitolách více pojednáno. 

3.2.1. Zákonnost 

Prvním kritériem hodnocení je tedy právní korektnost či zákonnost. V rámci tohoto kritéria 

se vlastně jedná o přezkum formálních aspektů znaleckého posudku, jakož i celého procesu jeho 

 

179 Přiměřeně MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
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utváření, včetně způsobilosti znalce. Neboli, zda jsou splněny všechny zákonné požadavky, které 

se na znalce a znalecký posudek vztahují. 

Nejprve se z uvedeného hlediska musí posoudit, zda je znalecký posudek s ohledem na 

úroveň odbornosti, která je pro objasnění daného skutkového stavu vyžadována, zvolen adekvátně. 

Resp. zda by nepostačilo odborné vyjádření, které preferuje § 127 odst. 1 OSŘ.  Předmětem dalšího 

přezkumu bude znalec nebo znalecký ústav samotný, a to převážně z pohledu toho, zda splňují 

právní podmínky pro výkon znalecké činnosti a zda byly v řízení řádně přibráni. Přezkoumáváno 

bude tudíž i usnesení o ustanovení znalce, jeho nezávislost, jakož i zda byl znalec řádně poučen o 

následcích vědomě nepravdivého znaleckého posudku.180 

Vzhledem ke znalecké činnosti bude z pohledu zákonnosti posuzováno, jestli znalec 

nepřekročil hranice své odborné kompetence. Znalec by neměl v rámci posudku odpovídat na 

právní otázky, i když, pokud tak přesto udělá, nečiní tato skutečnost znalecký posudek 

nepoužitelným.181 Musil dále v rámci přezkumu znalcovy kompetence uvádí, že znalci nepřísluší, 

aby sám sbíral a hodnotil důkazy, a soud by měl tedy posoudit i tuto stránku. Nicméně, jak bylo 

uvedeno dříve v této diplomové práci, ani jedno z těchto kritérií není stoprocentní. Znalec často 

provádí např. šetření a měření na místě, a získává tak podklady pro vypracování znaleckého 

posudku, který je důkazem v daném řízení, a je proto podstatné, z jakých skutečností vychází. Do 

jaké míry je toto jeho obstarávání podkladů ekvivalentní s obstaráváním důkazů, je otázkou 

výkladu. Z toho důvodu by tak znalec měl obstarávat podklady (pokud je to možné) za přítomnosti 

účastníků řízení, a to zvláště v případě, kdy je daný znalecký posudek hlavním důkazem v řízení.182  

Ohledně hodnocení důkazů znalcem je třeba uvést, že ani toto hledisko zdaleka nemusí být 

jednoznačné. Znalec hodnocení důkazů pravidelně uskutečňuje,183 jak opakovaně uvádí i 

judikatura: „Znalec je osobou (fyzickou či právnickou), která prostřednictvím svých odborných 

znalostí posuzuje skutečnosti, které byly soudem určeny, a ve znaleckém posudku soudu sděluje 

 

180 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
181 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 5 Tdo 623/2009. 
182 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. IV. ÚS 244/05, srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 

5. 2012, č. j. I. ÚS 2405/11–1, nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 1012/07. 
183 KŘÍSTEK, Lukáš. Procesní problémy znalectví. In: Soudce 2017/6, s. 21. 
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subjektivní výsledek tohoto posouzení.“184 Znalec je tedy prostřednictvím svého odborného 

hodnocení soudem určených skutečností (důkazů) přímo definován. Klíčová je však v těchto 

případech právě odbornost znalcova posouzení, protože ta spočívá ve vědecky uznávaných 

metodách, které znalec použije, a nejde tudíž o znalcovu libovůli nebo výše definovanou „volnost“ 

hodnocení, jak je tomu v případě soudu.  

Kompetence znalce bude zkoumána také ve vztahu k tomu, jestli při vypracování 

znaleckého posudku nevybočil znalec z mezí své odbornosti a jestli znalec řešil i jiné otázky, než 

na které byl tázán.185 Pokud nějaká dílčí otázka částečně přesahuje znalcovu odbornost, má 

možnost přibrat si k jejímu posouzení konzultanta, popř. přichází v úvahu společný znalecký 

posudek vypracovaný více znalci.186 Zákonnost bude soud hodnotit i ve vztahu ke splnění 

formálních a obsahových náležitostí znaleckého posudku a také jestli byly zachovány procesní 

podmínky výslechu znalce.187 Obojí bylo detailně rozebráno ve 3. kapitole této diplomové práce. 

Typickým příkladem nedodržení formálních náležitostí znaleckého posudku je absence znalecké 

doložky. Nejvyšší soud uvádí, že absence zákonných náležitostí znaleckého posudku, by se mohlo 

promítnout do snížení odměny znalce: „Soudy si mnohdy neuvědomují význam nálezové části 

znaleckého posudku a nezabývají se tím, zda znalec bral v úvahu všechny rozhodné skutečnosti a 

zda posudek spočívá na úplných pokladech, a v případě nekvalitně provedeného úkonu nevyužívají 

možnosti finančně postihnout znalce při určení odměny. Ve věci vedené pod sp. zn. 9 C 90/76 

okresní soud v Českých Budějovicích správně uložil znalci, aby vypracoval posudek znovu, když 

zjistil, že jím vypracovaný posudek neobsahuje nález a znaleckou doložku a že otisk znalecké pečeti 

je nečitelný. Odměnu pak znalci přiznal nižší částkou, než jím byla účtována, s poukazem na to, že 

došlo k opožděnému vyhotovení znaleckého posudku.“188 

3.2.2. Relevance 

 

184 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5.2002, sp. zn. 33 Odo 325/2001. 
185 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
186 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 1991, sp. zn. 7 To 8/91, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 

1993, sp. zn. 3 Cdo 111/92. 
187 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
188 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23.12.1980, sp. zn. Pls 3/80. 
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Podstatou posouzení relevance znaleckého posudku je skutečnost, zda z jeho obsahu lze 

vyvodit nějaké poznatky o předmětu dokazování a o jaké poznatky jde. Tedy jakým způsobem, 

pokud vůbec, přispívá znalecký posudek k objasnění skutkového stavu. Posouzení relevance se 

uplatní už v momentě, kdy je rozhodováno o přibrání znalce a o formulaci znalecké otázky. Tím 

se totiž zabrání neefektivnímu a nehospodárnému postupu.189 Příkladem posouzení relevance 

znaleckého posudku může být následující případ: „Soud zjišťuje, kde byl pan XY v úterý. Znalec 

zjistil, že ve čtvrtek byl pan XY v Brně. Informace není relevantní. Takovým posudkem se nemá 

smysl dále zabývat.“190 

Nejvyšší soud se k relevanci vyjádřil následovně: „Při hodnocení důkazů z hlediska jejich 

závažnosti (důležitosti) soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda 

o ně může opřít svá skutková zjištění (zda jsou použitelné pro zjištění skutkového stavu a v jakém 

rozsahu, popřípadě v jakém směru).“191  

Relevance znaleckého posudku není automaticky popřena, pokud již byl jiný znalecký 

posudek v dané věci vypracován. Soud tedy nemůže jen tak odmítnout znalecký posudek 

předložený účastníkem řízení jako nadbytečný, ale musí se jím také zabývat. V případě, že se jej 

soud rozhodne pro své závěry nepoužít, musí své úvahy patřičně uvést v odůvodnění svého 

rozhodnutí.192 

Z pohledu relevance je také důležité upozornit na problematiku, se kterou se může znalec 

při vypracovávání znaleckého posudku setkat. Jedná se o situace, kdy se znalec dostane do styku 

s nějakou informací, která překračuje rozměr položené znalecké otázky, ale pro rozhodnutí soudu 

je právně relevantní ji odborně posoudit. Tedy jak moc striktně se má znalec zaměřit jen a pouze 

na zodpovězení otázky, kterou mu soud uložil, když existuje další pro soud relevantní poznatek 

(důkaz), který by znalec mohl odborně posoudit a přispět tak k objasnění věci. Mathern se touto 

problematikou zabývá v trestním řízení, kde má znalec např. potenciál zjistit skutečnosti ohledně 

 

189 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
190 KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura). In: Soudce 2017/3, s. 15. 
191 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2441/2008. 
192 Přiměřeně rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 9. 1994, sp. zn. 4 To 475/94 
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spáchání trestného činu.193 V občanském soudním řízení není zákonem ani judikaturou dán prostor 

znalci na to, aby posuzoval i problematiku, která překračuje soudem vymezenou znaleckou otázku. 

Znalec v soudním řízení nenese důkazní břemeno, nemá ani povinnost, která vyplývá pro soud ze 

zásady materiální pravdy. Je de facto pouze specifickým nástrojem soudu, s jehož pomocí jsou 

soudu zprostředkovány odborné znalosti, které potřebuje k posouzení daného skutkového stavu. O 

tom, zda je znalec přibrán k řízení, rozhoduje soud a popř. účastníci řízení a jen tyto osoby mohou 

vymezit znalecký úkol. Jestliže je znalec skutečně nestranný, pak by se měl omezit striktně na 

odborné posouzení skutečností, které jsou vymezeny ve znaleckém úkolu, protože jakákoliv jeho 

další zjištění, ať už právní nebo odborná, mohou zapříčinit rozhodnutí ve prospěch či neprospěch 

jedné ze stran sporu. Jinak řečeno, znalec nemá povinnost ve svém posudku řešit otázky, které 

nejsou vymezeny v jeho zadání, takže, jestliže tak učiní, vyplývá to z jeho osobního rozhodnutí a 

iniciativy, které jsou podle názoru autorky této práce neslučitelné s jeho nestranností.  

3.2.3. Pravdivost (věrohodnost) 

Pravdivost je klíčovou vlastností, kterou se soud snaží v průběhu dokazování zjistit. Její 

zkoumání je vyjádřením zásady materiální pravdy a podléhá volnému hodnocení soudu. Nejvyšší 

soud se ohledně kritéria pravdivosti uvádí: „Hodnocením důkazů z hlediska jejich pravdivosti soud 

dochází k závěru, které skutečnosti, o nichž důkazy (pro rozhodnutí významné a zákonné) podávají 

zprávu, lze považovat za pravdivé (dokázané) a které nikoli. Vyhodnocení důkazů z hlediska 

pravdivosti předpokládá též posouzení věrohodnosti důkazem poskytované zprávy podle druhu 

důkazního prostředku a způsobu, jakým se podle zákona provádí.“194  

Musil konstatuje, že zhodnocení pravdivosti soudem je u znaleckého posudku značně 

ztíženo, kvůli nedostatku odbornosti soudu. Možnost přezkoumání, kterou nabízí revizní znalecké 

posudky, je nehospodárná a celé řízení značně protahuje. Je však možné dobrat se k pravdivosti 

zprostředkovanou cestou, a to skrze věrohodnost, tedy úsudkem z metody a postupu, kterými 

znalec k poznání došel. Pro posouzení věrohodnosti je stěžejní, aby soud hodnotil způsobilost 

osoby znalce, způsobilost podkladů a odbornou správnost znaleckého posudku. S tímto názorem 

 

193 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1984, s. 

190. 
194 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2441/2008. 
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se neztotožňuje Křístek, který uvádí, že i za splnění všech požadavků věrohodnosti není zdaleka 

zaručeno, že znalecký posudek bude též pravdivý. Věrohodnost lze podle Křístka zajistit i skrze 

grafickou úpravu a formální správnost, tyto složky však nemají žádnou výpovědní hodnotu 

z pohledu obsahové správnosti posudku.195 

Z hlediska věrohodnosti ohledně způsobilosti znalce je potřeba znovu důsledně 

přezkoumat, zda znalec disponuje potřebnou kvalifikací, zda je nepodjatý a také zda nadále splňuje 

podmínky pro jmenování znalcem. Tato nutnost přezkumu platí o to více u znalců, kteří pro řízení 

zpracovali soukromý znalecký posudek. V případě, že soud musí zhodnotit více posudků, jejichž 

závěry se liší, může být kritériem hodnocení např. délka zkušenosti znalců, jejich vědecké působení 

či publikační činnost.  

Hodnocením po stránce způsobilosti podkladů je myšlena jejich úplnost a bezvadnost. Je 

nutno, aby podklady, na jejichž základě je znalecký posudek vypracován, byly získány zákonným 

způsobem, byly autentické, a pokud jsou rozporné, pak je znalec povinen navrhnout alternativní 

nebo podmíněné varianty řešení, nikoli své vlastní hodnocení.196 Z pohledu úplnosti důkazních 

materiálů je namístě zkoumat nejen to, jestli měl znalec všechny materiály k dispozici, ale také 

jestli jich náležitě využil, použil pro jejich zkoumání dovolené metody, jestli je použití jeho metod 

správné a odůvodněné a zda je znalecký posudek v souladu s ostatními důkazy.197 K tomu se 

vyjadřuje i judikatura:  „Hodnocení důkazu znaleckým posudkem tedy spočívá v posouzení, zda 

závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo 

přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda závěry posudku nejsou v 

rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům 

logického myšlení. Aby soud mohl znalecký posudek odpovědně hodnotit, nesmí se znalec omezit 

ve svém posudku na podání odborného závěru, nýbrž z jeho posudku musí mít soud možnost seznat, 

z kterých zjištění v posudku znalec vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě 

jakých úvah došel ke svému závěru.“198 

 

195 KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura). In: Soudce 2017/3, s. 15. 
196 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
197 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1984, s. 

192. 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 29 Cdo 635/2018. 
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Odborná správnost znaleckého posudku představuje nejkontroverznější kritérium jeho 

přezkumu soudem. Problematice přípustnosti hodnocení odborné správnosti soudem se tato 

diplomová práce bude podrobně věnovat v následující kapitole. Zde bude jen pojednáno o 

skutečnostech, které se z hlediska odborné správnosti hodnotí.  

Podle Musila jde především o hodnocení teoretických východisek znaleckého posudku, 

empirického základu posudku, použitých odborných metod a postupů a správnost podřazení 

empirického základu pod teoretický základ. Protože soud zpravidla nemá odborné znalosti pro 

posouzení správnosti posudku, je nesmírně důležité, aby byl posudek psán transparentně a 

nenadužíval vědecké výrazy, které právníkům a laikům nedávají žádný smysl. Místo zbytečně 

odborné terminologie by měl znalec volit spíše správnou logickou strukturu svého posudku, 

jasnost, přehlednost a dokumentační pomůcky v podobě fotografií, grafů nebo tabulek. Takové 

počínání znalce může soudu značně ulehčit práci.199 Sadílek k transparentnosti uvádí, že znalecký 

posudek nemá mít podobu vědeckého článku a dále píše: „Znaleckým posudkem znalec vysvětluje 

složité věci laikům tak, aby je byli schopni pochopit, do určité míry tedy znalec může v posudku 

zjednodušovat (limitující je však přezkoumatelnost posudku).“ 200 

Jelikož soudce není odborníkem v konkrétní skutkové věci, je zpravidla potřeba jej o 

pravdivosti znaleckého posudku včetně jeho odborných závěrů přesvědčit. Pro přesvědčivost 

znaleckého posudku, ale často může stačit dobré vystupování znalce při výslechu. Soud by se tedy 

měl nechat přesvědčit o pravdivosti posudku jen na základě objektivních důvodů a ty je možné 

posoudit jen, pokud je znalecký posudek přezkoumatelný.201 Přezkoumatelnost byla již v rámci 

této práce rozebrána jako předpoklad pro jakékoli hodnocení znaleckého posudku, ale s ohledem 

na věcnou správnost znaleckého posudku je třeba ji znovu zdůraznit. Křístek v souvislosti s ní 

uvádí vlastní kritéria hodnocení znaleckého posudku, která ve svém souhrnu zahrnují i přezkum 

jeho věcné správnosti laikem v daném oboru.202 

 

199 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
200 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 

4/2019, s. 45. 
201 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 167-169. 
202 KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura). In: Soudce 2017/3, s. 15. 
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Křístek uvádí, že by měl soud hodnotit znalecký posudek z následujících stránek: 

1. Znalecká otázka – jestli je smysluplná, skutková a jestli je možné na ni odpovědět 

znalecky při daném stupni poznání. 

2. Podklady – jejich hodnověrnost, pravdivost, relevance a ověřování. 

3. Teoretický popis metod – jaké metody mohl znalec zvolit při řešení problému by 

mělo být v posudku uvedeno. 

4. Popis objektu či děje, který je předmětem zkoumání. 

5. Výběr správné metody či metod a zdůvodnění jeho volby pro konkrétní příklad. 

6. Použití metody a zdůvodnění. 

Právě poslední kritérium má být klíčové pro přezkoumání věcné správnosti znaleckého 

posudku. Soud by měl v této souvislosti zvažovat, zda znalec použil danou metodu správně. Proto 

má soud zkoumat, jestli se znalec nedopustil logických chyb uvažování, početních chyb, omylů 

v úsudku aj.203 

Také z judikatury je možné vyčíst poznatky ohledně toho, jak by měl soud postupovat při 

hodnocení správnosti znaleckého posudku. Nejvyšší soud uvádí, že pokud jsou pochybnosti o 

věcné správnosti posudku, je zapotřebí, aby soud ověřil jeho správnost pomocí dalších důkazů; 

soud může např. zvolit cestu revizního znaleckého zkoumání. „Závěry znaleckého posudku přitom 

nelze bez dalšího přebírat, ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a to zejména 

tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku. Tak je tomu např. 

tehdy, připouští-li znalecký posudek možnost zpřesnění jím uváděných údajů, avšak k tomuto 

zpřesnění znalec nepřikročí, nebo postupuje-li znalec ve znaleckém posudku podle určitého 

předpisu, ale v dílčím závěru se od něho bez bližšího zdůvodnění odchýlí (srov. Rc 33/95). Může 

 

203 Ibid. 
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také dojít k situaci, kdy jednotlivé dílčí závěry ve svém souhrnu si do určité míry odporují, nebo 

vycházejí ze zjištění, které neodpovídá znalcem popisovanému jevu, resp. souhrnu skutečností, k 

nimž měl znalec přihlížet.“204 

3.3. Přípustnost hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku soudem 

Znalec plní v soudním řízení jedinečnou funkci, a to mimo jiné proto, že soud nemůže 

nahradit odborný názor znalce svým vlastním laickým názorem. Otázkou však zůstává, do jaké 

míry je soud oprávněn hodnotit odborné závěry znalce, tedy pokud mu toto oprávnění vůbec náleží. 

V minulosti byl ve společnosti všeobecně zastáván názor, že věcná správnost znaleckého posudku 

je automaticky dána odborností znalce a že soudu jako laikovi v daném oboru nepřísluší 

přezkoumávat odbornou stránku znaleckých posudků.205 I v současné době jsou názory jak odborné 

literatury, tak judikatury v tomto směru stále nejednoznačné. V rámci této kapitoly bude pojednáno 

o tom, jaké jsou současné názorové směry akademické a soudní obce ve vztahu k oprávnění soudu 

hodnotit odbornou stránku znaleckého posudku. 

3.3.1. Argumentace proti soudnímu hodnocení věcné správnosti znaleckých posudků 

Zaměřme se nejprve na případy, kde autoři s hodnocením odborné stránky a věcné 

správnosti znaleckého posudku nesouhlasí. V judikatuře je tato myšlenka vyjádřena nejprve 

ve stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Pls 3/80, kde je uvedeno: „Soud však 

nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů znalce, neboť k tomu soudci nemají 

odborné znalosti anebo je nemají v takové míře, aby mohli toto přezkoumání zodpovědně učinit. 

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.“ 

 

204 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008. 
205 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 

4/2019, s. 45. 
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Z tohoto judikátu pak vychází i pozdější judikatura, a to včetně judikatury Ústavního soudu. 

Jmenovitě jde například o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 29 Cdo 635/2018, 

který argumentuje následujícím způsobem: „Znalecký posudek soud sice hodnotí jako každý jiný 

důkaz podle § 132 o. s. ř., odborné závěry v něm obsažené však hodnocení soudem podle § 132 o. 

s. ř. nepodléhají.“ Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 12. 1. 2016, č. j. I. ÚS 1054/13–1 uvádí: 

„Obecný soud hodnotí znalecký posudek jako každý jiný důkaz a není oprávněn přezkoumávat 

věcnou správnost odborných závěrů, k nimž znalec dospěl.“ Nejnovějšími judikáty s podobnou 

nebo stejnou argumentací jsou v době psaní této práce např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 

4. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3376/2019, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.11.2019, sp. zn. 28 Cdo 

2790/2019, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3.2020, sp. zn. 32 Cdo 66/2020. 

Nejvyšší soud pak zákaz hodnocení věcné stránky zmiňuje též v souvislosti z dvěma 

rozpornými znaleckými posudky, kdy říká, že soud nemůže jejich odborné závěry přezkoumávat. 

„Nejen při hodnocení znaleckého posudku jako důkazu, ale též při pokusu o odstranění rozporu 

mezi dvěma znaleckými posudky, jenž je též součástí hodnocení důkazů, je soud limitován mezemi 

stanovenými v § 127 odst. 1 o. s. ř. Není sám oprávněn posuzovat skutečnosti, k nimž je třeba 

odborných znalostí, a nemůže tedy přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů znaleckých 

posudků.“206  

Také v odborné literatuře se setkáme s názorem, že soudu hodnocení odborné části posudku 

nepřísluší. Tento názor je uveden i v komentáři k OSŘ, který vychází právě z výše zmíněné 

judikatury. „Soud nemůže hodnotit odborné závěry znalce, ale to, zda jsou náležitě odůvodněny 

a podloženy obsahem nálezu, zda znalec hodnotil všechny skutečnosti, k nimž bylo třeba 

přihlédnout, a zda odůvodnění odpovídá pravidlům logického myšlení.“207 

3.3.2. Argumentace pro soudní hodnocení věcné správnosti znaleckých posudků 

Prvním převratným judikátem, kterým bylo rozhodnuto ve prospěch soudního hodnocení 

věcné správnosti znaleckých posudků byl nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, č. j. I. ÚS 

 

206 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2019, sp. zn. 32 Cdo 1120/2017. 
207 SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 549-550. 
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49/06 – 1, který byl sice vydán v trestní věci, nicméně názory v něm obsažené jsou uplatnitelné i 

v civilním řízení, argumentuje následovně: „Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost 

znaleckého posudku, slepě důvěřovat závěrům znalce, by znamenalo ve svých důsledcích popřít 

zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle jeho vnitřního přesvědčení, a naopak privilegovat 

znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce; 

takový postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat.“  

Dalším stěžejním judikátem byl pro danou problematiku nález ústavního soudu z roku 

2007: „Znalecký posudek je nepochybně významným druhem důkazních prostředků a v rámci 

dokazování v trestním řízení mu přísluší významné místo. Nelze však pustit ani na okamžik ze 

zřetele, že ze stěžejních zásad dokazování v novodobém trestním procesu vyplývá požadavek 

kritického hodnocení všech důkazů, včetně znaleckého posudku. Znalecký posudek je nutno 

hodnotit stejně pečlivě, jako každý jiný důkaz, ani on nepožívá žádné větší důkazní síly a musí být 

podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale též věcné správnosti. 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. Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, aby jak orgány činné v trestním řízení, tak 

samotný znalec kriticky hodnotili úplnost a bezvadnost podkladových materiálů, které znalec 

podrobuje svému zkoumání. Znalec nesmí sám vyloučit některé z předložených podkladů jen proto, 

že nezapadají do jím vytyčené verze události.“208  

Ústavní soud se pak plenárním nálezem vyjádřil ve prospěch soudního hodnocení věcné 

správnosti znaleckého posudku i ve věcech občanskoprávních: „[…] ve sporném řízení je třeba s 

takovým posudkem nakládat jako s kterýmkoliv jiným skutkovým podkladem; není nadán presumpcí 

správnosti, a soud proto nemůže z jeho obsahu vycházet ve smyslu § 135 odst. 2 občanského 

soudního řádu. Je důkazem, který soud hodnotí jako kterýkoliv jiný s tím, že je na účastnících, jaké 

prostředky použijí ke zpochybnění posudkových závěrů. Z uvedeného je zřejmé, že stávající přístup 

civilních soudů, reprezentovaný rozsudky Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1936/2004, a 21 

Cdo 966/2004 (soudy v občanském řízení nepřezkoumávají obsah lékařského posudku, nicméně 

 

208 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, č. j. III. ÚS 299/06–1. 
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zkoumají, zda takový posudek má potřebné náležitosti a zda byl vydán k tomu příslušným lékařem), 

je do budoucna třeba změnit s tím, že se nelze vyhýbat zkoumání správnosti obsahu posudku.“209 

Z těchto nálezů pak vychází i pozdější judikatura. Z té nejnovější se jedná např. o usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1941/2019, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

29. 8. 2018, sp. zn. 8 Tdo 984/2018, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 3 Tdo 

21/2018, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1337/2015, ale i Ústavní 

soud tento svůj názor několikrát zopakoval např. v usnesení ze dne 9. 1. 2018, č. j. III. ÚS 3411/17 

– 1, usnesení ze dne 10. 3.2020, č. j. III. ÚS 4039/19 – 1, a nejaktuálněji k datu psaní této diplomové 

práce v usnesení ze dne  2. 6. 2020, č. j. III. ÚS 499/20 – 1. 

O přístupu Musila bylo již psáno v kapitole o kritériích, mezi nimiž uvádí i požadavek 

hodnocení odborné správnosti znaleckého posudku. Dále se k této problematice vyjadřuje v tom 

smyslu, že požadavek na mimoprávní odborné vzdělání soudců je v omezené míře opodstatněný. 

Podle něj by všichni soudci měli mít základní odborné znalosti alespoň v oblastech, se kterými se 

při své praxi nejvíce setkávají. Musil rovněž uvádí, že je možné si v konkrétním případě doplnit 

znalosti ad hoc anebo požádat o konzultaci odborníka, aniž by byl hned přibrán jako znalec. Též 

z vlastních zkušeností si soudci při své praxi osvojují určitý odborný náhled ve věcech, které se 

častěji opakují a měli by být tedy schopni alespoň základního posouzení.210 S tímto názorem se 

ztotožňuje též Mathern.211 

Fryšták v této souvislosti s odkazem na judikaturu píše: „Protože ani znalecký posudek a 

priori nepožívá větší důkazní síly, měly ho tedy (orgány činné v trestním řízení – pozn. autora) 

podrobit všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale i věcné správnosti […]“212 a to samé 

uvádí též Dražka ve svém článku o přezkumu znaleckých posudků.213
 

 

209 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. 
210 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
211 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1984, s. 

191. 
212 FRYŠTÁK, Marek. Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení. In: Trestněprávní revue. 9/2019, 

s. 186. 
213 DRAŽKA, Štěpán. Přezkum znaleckých posudků. In: EPRAVO.CZ [online], 11.1. 2016 [cit. 2020-07-22]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prezkum-znaleckych-posudku-99994.html. 
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Pro přezkum znaleckých posudků i ze stránky věcné správnosti, je rovněž Sadílek, který se 

ve svém článku podrobně věnuje problematice přezkoumatelnosti znaleckého posudku.214 

3.3.3. Shrnutí aktuálního stavu argumentace a vlastní uvážení 

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že zatímco odborná literatura se spíše shoduje na 

tom, že soudcům přísluší hodnocení věcné správnosti, judikatura Nejvyššího i Ústavního soudu je 

až do současnosti nadále velmi rozporuplná. I kdyby se měla judikatura opět ustálit na zákazu 

hodnocení odbornosti soudem, je nutné, aby začala býti jednotná. Diskuze má bezpochyby svůj 

význam a je předpokladem pokroku, ale na poli rozhodování o subjektivních právech orgánů 

veřejné moci musí panovat právní jistota, kterou současný stav judikatury nenabízí.  

Je možné shrnout, že oba přístupy mají svá opodstatnění. Autorka této diplomové práce se 

spíše ztotožňuje s variantou, že soudy jsou oprávněni hodnotit i odbornou stránku znaleckého 

posudku, a to z následujících důvodů a za splnění následujících podmínek: 

1. Znalecký posudek je subjektivním hodnocením skutkových otázek. Pokud je nějaká 

pravda subjektivní je potřeba mít určitý mechanismus jejího přezkumu. 

2. Rozsah přezkumu věcné správnosti soudem musí být způsobilý seznat odborné 

nedostatky znaleckého posudku alespoň na úroveň pochybností. 

3. Soudy mají právo a povinnost volného hodnocení pravdivosti důkazů, nemohou je 

přesouvat na jiné osoby. 

4. Soudní hodnocení věcné stránky znaleckého posudku nesmí jít za hranice 

hodnocení. 

Ad 1.  

 

214 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 

4/2019, s. 45. 
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V rámci této práce bylo argumentováno, že Znalec provádí hodnocení.215 Tam, kde ve svém 

posudku hodnotí po právní stránce, by měl soud tuto část ignorovat a nahradit ji vlastní úvahou 

(byť může dojít ke stejnému závěru). Kde ale znalec hodnotí po stránce odborné, nahrazení vlastní 

úvahou soudu nepřichází v úvahu. „Soud však nemůže nahradit odborné závěry znalce vlastním 

názorem.“216 To ale neznamená, že by soud neměl přezkoumat odborné závěry znalce. 

Spravedlivost procesu je mimo jiné založena na přezkoumatelnosti rozhodnutí orgánů veřejné moci 

v rámci mechanismů vyšších soudních instancí, správního a ústavního soudnictví, resp. na 

přezkoumatelnosti případů, kdy nějaká osoba činí hodnocení, jehož výsledek má vliv na subjektivní 

práva a povinnosti soukromých osob. Jestliže neexistuje ekvivalentní mechanismus v rámci 

soudního znalectví, který by zaručoval subjektům práva možnost přezkumu odborných závěrů, 

které znalec (jako jedna osoba se subjektivním pohledem na věc) činí, a jestliže je znalecký 

posudek často stěžejním důkazem pro rozhodnutí v dané věci, je potřeba aby byla odborná 

správnost přezkoumána alespoň soudem.  

Jak bylo uvedeno v první kapitole této diplomové práce, Nový ZnalZ dává ministerstvu 

(jako orgánu dohledu nad výkonem znalecké činnosti) oprávnění kontrolovat věcnou správnost 

znaleckých posudků. Za tímto účelem si ministerstvo může vyžádat vybrané znalecké posudky. Dá 

se tedy říci, že Nový ZnalZ zavádí mechanismus věcné správnosti znaleckých posudků. Nicméně 

tato úprava se z pohledu nutnosti přezkumu každého znaleckého posudku, na němž stojí rozhodnutí 

orgánu veřejné moci, jeví jako nedostatečná, okrajová a založená na náhodě nikoli na 

systematickém přezkumu. Do budoucna bude tudíž nutnost hodnocení znaleckého posudku 

soudem stejně aktuální a stejně potřebná jako doposud, jelikož jiný mechanismus, který by se 

věcnou správností znaleckého posudku zabýval v rovině každého konkrétního případu nebude 

zaveden. 

Ad 2. 

Soud zpravidla není vybaven potřebnými odbornými znalostmi, aby plnohodnotný 

přezkum závěrů znalce provedl. Je ale nutno trvat na tom, aby soud zhodnotil i odbornou správnost 

 

215 KŘÍSTEK, Lukáš. Procesní problémy znalectví. In: Soudce 2017/6, s. 21. 
216 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 25 Cdo 4712/2016. 
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znaleckého posudku, a to minimálně do té míry, aby byl schopen posoudit, zda existují nějaké 

pochybnosti o správnosti daného posudku ve smyslu § 127 odst. 2 OSŘ. Jedině tak totiž může soud 

rozhodnout o důvodnosti provedení dalších postupů a důkazů, např. revizního znaleckého posudku, 

který se již s odbornou správností plnohodnotně vypořádá. 

Ad 3. 

Zásada volného hodnocení pravdivosti důkazů je privilegiem soudů. Z toho pro ně vyplývá, 

že mají nejen právo volně hodnotit důkazy a nikdo jim do něj nesmí zasahovat, ale též povinnost 

volně hodnotit důkazy a nenechat se při tom nikým ovlivňovat. Pokud by tedy přešlo toto 

hodnocení plně a pouze na znalce, byť jen co do odbornosti, šlo by v podstatě o popření zásady 

volného hodnocení důkazů. Zákon pověřuje volným hodnocením soud nikoliv znalce, zákon 

rovněž dává soudu povinnost znalce ustanovit, pokud nemá potřebné odborné znalosti. Nikde však 

zákon neuvádí, že by se povinností přibrat znalce vyčerpala či popřela povinnost soudu volně 

hodnotit pravdivost důkazů. Ba naopak v § 127 odst. 2 OSŘ je výslovně uvedeno „Je-li pochybnost 

o správnosti posudku [soud činí další postup]“. Z daného ustanovení logicky vyplývá, že soud musí 

alespoň okrajově zhodnotit správnost posudku, jinak by o něm přeci nemohl mít pochybnosti. To 

platí i v případě, když by vady byly namítány z iniciativy účastníků řízení a soud sám by o 

pravdivosti odborných názorů znalce nepochyboval. Soud by totiž i tak musel zhodnotit správnost 

posudku, byť jen proto, aby se s námitkami stran vypořádal v odůvodnění svého rozhodnutí. 

Ad 4. 

Jak bylo v rámci této práce několikrát uvedeno, soud nemůže nahradit odborné hodnocení 

znalce. Z § 127 pro něj vyplývá povinnost znalce pro posouzení odborných otázek přibrat. Z toho 

vyplývá, že limitem hodnocení věcné správnosti soudem musí být to, že soud nepůjde nad rámec 

„pouhého“ hodnocení. Může tedy říci, proč odborné závěry nepoužije či použije, nemůže ale přijít 

s vlastním odborným řešením. Pokud svým hodnocením zjistí pochybnosti o věcné správnosti 

posudku, může například nechat vypracovat revizní znalecký posudek, který soudu poskytne další 

odborný názor, jenž pak může soud znovu hodnotit i co do věcné správnosti. 
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3.4. Postup při vadách znaleckého posudku 

V návaznosti na předchozí kapitoly je možné konstatovat, že znalecký posudek musí být ve 

všech svých rozměrech podroben přezkumu a hodnocení soudu. Jestliže je pak výsledkem tohoto 

přezkumu soudem závěr, že některá z požadovaných vlastností není dostatečně či vůbec u 

znaleckého posudku zastoupena, trpí znalecký posudek vadou. O vadách již bylo v podstatě 

pojednáno u jednotlivých kritérií hodnocení znaleckého posudku a zde bude tato problematika 

doplněna.  

Vady je možné dělit podle jejich povahy hned do několika skupin. Podle odborné literatury 

můžeme rozlišovat vady odstranitelné a neodstranitelné, vady formální, obsahové, procesní, 

metodické, vady podstatné a nepodstatné, cenotvorné aj.217  

Aby se dal znalecký posudek použít v daném řízení jako důkaz, nesmí trpět vadami. Lépe 

řečeno, nesmí trpět podstatnými neodstranitelnými vadami. Ohledně vad odstranitelných platí, že 

je možné je v občanském soudním řízení dodatečně zhojit po vydání znaleckého posudku.218 Jako 

vady neodstranitelné lze uvést např. podjatost znalce či že znalec nevykonával znaleckou činnost 

osobně. Procesní vadou může být např. pokud byly znalecké podklady získány nezákonnou cestou. 

Formální vady budou zpravidla odstranitelné.219 Ve vztahu k vadám formálním uvádí judikatura 

následující: „Formální vady znaleckého posudku je možno následně odstranit. Vady posudku 

mohou být odstraněny výslechem znalce, konfrontací znalců, doplňkem znaleckého posudku či 

revizním znaleckým posudkem.“220 Konkrétně se pak v případě formálních vad může jednat o 

neuvedení znalecké doložky, podpisu znalce, otisku znalecké pečeti či že posudek nemá číslo dle 

znaleckého deníku. 

Metodickými vadami může být, pokud znalecký posudek vychází z neúplných nebo 

technicky nepřijatelných podkladů, znalec nepřihlédl ke všem skutečnostem majícím význam pro 

 

217 BRADÁČ, Albert a kol. Soudní znalectví. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 125, 

SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 4/2019, s. 

45, KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 222. 
218 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3417/2016. 
219 KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura). In: Soudce 2017/3, s. 15. 
220 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3417/2016  
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podání posudku, znalec vyřešil znalecký úkol jednoznačně, přestože to úroveň rozvoje daného 

oboru ještě neumožňuje, posudek není dostatečně odůvodněn, nebo pokud se znalec zabývá i 

právní problematikou.221  

Vady obsahové mohou být např. neuvedení nálezu a vstupních podkladů, nezodpovězení 

znalecké otázky či její chybné zodpovězení nebo nepřezkoumatelnost znaleckého posudku.222 Za 

cenotvornou lze považovat např. vadu, která zapříčinila nesprávné stanovení odhadované ceny. 

Tedy třeba pokud znalec ocenil v rozporu s definicí ceny obvyklé, nedodržel oceňovací principy, 

nedoložil zdroje cenových vzorků atd.223 

Některé vady znaleckého posudku tedy mohou být odstraněny, k čemuž existuje hned 

několik možností. Stěžejní je v první řadě výslech znalce, protože v jeho průběhu má znalec 

možnost své závěry obhajovat a vyjádřit se ke všem připomínkám stran. Soud a účastníci řízení 

mají naopak příležitost požadovat od znalce vysvětlení jednotlivých nejasných či sporných 

skutečností. Dalším způsobem, jak napravit vady posudku, je doplnění. Znalec by měl na výzvu 

bezplatně znalecký posudek opravit, jestliže vada vznikla jeho pochybením. Pokud např. vyšly 

najevo nové skutkové podklady, se kterými znalec původně nepracoval, soud může znalci posudek 

vrátit k doplnění s rozšířeným výčtem otázek, což znalec zohlední ve svém vyúčtování. Je možné 

i ústní doplnění posudku do protokolu.224 

Posouzení toho, jakým způsobem a zda vůbec bude případná vada znaleckého posudku 

zhojena, je v rukou soudu. „Zjistí-li soud, že znalec nedostatečně splnil úkol, který soud vymezil 

ve svém opatření, případně jej nesplnil vůbec, podle okolností případu posoudí, zda znalce 

opatřením zaváže k doplnění tohoto neúplného (nedostatečného) posudku nebo zda za účelem 

posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, ustanoví jiného znalce.“ 225 

 

221 BRADÁČ, Albert a kol. Soudní znalectví. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 125. 
222 Srov. KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 227-234. 
223 SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. In: Soudní inženýrství 4/2019, 

s. 45. 
224 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 57-58, 91. 
225 Rozsudek Nejvyššího soudu 9. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1561/2010. 
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Ať už znalecký posudek trpí jakoukoli nepodstatnou odstranitelnou nebo neodstranitelnou 

vadou je potřeba zdůraznit, že o tom, zda budou posudek či alespoň jeho část použity jako podklad 

pro rozhodnutí, rozhoduje v rámci hodnocení důkazů pouze soud. Pokud se tedy soud rozhodne 

posudek nepoužít, protože např. odporuje ostatním provedeným důkazům, musí tuto volbu náležitě 

odůvodnit. „Byla již dříve zmínka o tom, že obsah tohoto posudku je v příkrém rozporu s důkazy 

do té doby ve věci provedenými. Bylo ovšem věcí odvolacího soudu, jak s tímto zjevným rozporem 

naloží (zda se o jeho odstranění pokusí obvyklým způsobem) nebo zda závěry tohoto posudku z těch 

či oněch důvodů odmítne. Bylo však – podle přesvědčení Ústavního soudu - jeho povinností i tento 

(provedený) důkaz ve smyslu § 120 odst. 1 o.s.ř. hodnotit (a zdůvodnit, proč jej případně odmítá či 

pokládá za nevěrohodný) a v odůvodnění svého rozhodnutí své stanovisko k tomuto důkazu 

přiměřeně vyložit (§§ 132 odst. 1, 157 odst. 2 o.s.ř.).“226 V souladu s § 132 OSŘ musí soud také ke 

všem důkazům přihlédnout a vypořádat se s nimi v odůvodnění svého rozhodnutí. „Pokud obecné 

soudy této zákonné povinnosti nedostojí, a to buď tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými 

námitkami nezabývají vůbec, nebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, má to za 

následek vadu řízení, promítající se do ústavně zaručeného práva účastníka na spravedlivý 

proces.“227 Přezkoumatelnost zakotvená v řádném odůvodnění je klíčovou podmínkou ústavně 

konformního rozhodnutí. 

3.4.1. Revizní znalecké zkoumání 

Revizní znalecký posudek je dalším způsobem, jak se vypořádat s vadami, kterými původní 

znalecký posudek trpí. Tato možnost je soudy hojně využívána především v případech, kdy je 

v řízení podáno více znaleckých posudků a je potřeba odstranit rozpory mezi nimi. Též, pokud byl 

v řízení předložen soukromý znalecký posudek, jehož závěry se liší od závěrů znalce, kterého 

přibral soud.228  

V momentě, kdy má soud k dispozici více znaleckých posudků, je na jeho hodnocení, který 

z nich a do jaké míry použije pro své rozhodnutí, avšak z důvodu značné odbornosti znaleckých 

 

226 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1994, sp. zn. III. ÚS 150/93, srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 

2019, sp. zn. 24 Cdo 873/2018. 
227 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. I. ÚS 301/02. 
228 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 893-894. 
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posudků je revizní znalecké přezkoumání užitečným nástrojem, který soudu v tomto procesu může 

vypomoct. Za takových okolností by měl soud podle ustálené judikatury postupovat následujícím 

způsobem: „Ak mal súd pri rozhodovaní k dispozícii dva znalecké posudky s rozdielnymi závermi 

o tej istej otázke, musí ich zhodnotiť v tom zmysle, ktorý z nich a z akých dôvodov vezme za podklad 

svojho rozhodnutia a z akých dôvodov nevychádza zo záveru druhého znaleckého posudku; pre 

túto úvahu je potrebné vypočuť obidvoch znalcov. Ak by ani takto nebolo možné odstrániť rozpory 

v záveroch znaleckých posudkov, treba dať tieto závery preskúmať iným znalcom, vedeckým 

ústavom alebo inou inštitúciou.“229 Právě vědecké ústavy jsou považovány za vrchol znaleckého 

hodnocení, a jsou tudíž přibírány v případech, kdy je potřeba odborně posoudit složité skutkové 

otázky nebo v rámci revizního znaleckého zkoumání. 

Revizním znaleckým posudkem může být i soukromý znalecký posudek, který předložil 

účastník řízení za účelem přezkoumání znaleckého posudku znalce ustanoveného soudem. 

K tomuto se vyjádřil Nejvyšší soud následovně: „[…] při provádění důkazu znaleckým posudkem 

předloženým účastníkem řízení, který má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje 

doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, se 

postupuje – jak vyplývá z ustanovení § 127a o. s. ř. - stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek 

vyžádaný soudem, a to i v případě, že účastník řízení předložil znalecký posudek, kterým je 

přezkoumáván znalecký posudek jiného znalce (tzv. revizní znalecký posudek).“230  

O revizním znaleckém posudku je možné uvažovat také jako o kontrole závěrů jiného 

znalce, v rámci níž revizní znalec tyto závěry potvrzuje, vyvrací nebo upřesňuje tak, aby byly 

poskytnuty všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí věci. K reviznímu zkoumání se v takovém 

případě zpravidla přistupuje, pokud má soud pochybnosti o správnosti původního znaleckého 

posudku. Tady pokud je z již vypracovaného znaleckého posudku zřejmé, že původní znalec 

nerozumí problematice, obsahuje nepravdivé či zavádějící závěry, technicky nesprávné nebo 

nepřesné informace, nesprávné ceny či odhady nebo že je posudek zaujatý ve prospěch jednoho 

z účastníků. Revizní znalecký posudek je možné využít též v systému koncentrace řízení nebo 

neúplné apelace. Nepůjde totiž o nepřípustný důkaz, ale o námitky směřující proti správnosti 

 

229 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 15. 7.1982, sp. zn. 4 Cz 13/82. 
230 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4543/2014. 
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vyhotoveného znaleckého posudku, které lze i po koncentraci řízení osvědčit, a to i prostřednictvím 

revizního znaleckého posudku.231 V případě, že je původní znalecký posudek hlavním důkazem ve 

věci a jeden s účastníků důvodnými námitkami požaduje jeho revizi, musí soud účastníkovu 

požadavku vyhovět nebo náležitě odůvodnit jeho nevyhovění, jinak dojde k porušení práva na 

spravedlivý proces.232  

Revizní znalecký posudek je pořád znaleckým posudkem, a tudíž musí splňovat všechny 

náležitostí, které jsou uvedeny v ZnalZ a ZnalV. V nálezu se tedy uvedou podklady, a to včetně 

přezkoumávaného posudku. Dále bude revizní posudek obsahovat konstatování, jaké podklady měl 

k dispozici původní znalec, jaké mu byly položeny otázky a jeho odpovědi na ně. Revizní znalec 

by ale měl nejprve provést celé řešení dané problematiky sám a až pak zkoumat rozdíly mezi 

posudky a analyzovat jejich příčiny.233 

Z judikatury také vyplývá, že revizní znalecký posudek má mít zpravidla přednost před 

ostatními posudky podanými v revizním řízení: „Za této situace, kdy má soud dva znalecké 

posudky, kdy jeden z nich je tzv. revizní znalecký posudek, měl by soud primárně vycházet z 

revizního znaleckého posudku, který byl vypracován za účelem odstranění rozporů a nejasností v 

původním znaleckém posudku odborným znaleckým ústavem. Až v případě, že by se odvolacímu 

soudu zdál revizní posudek nepřesvědčivý či v rozporu s provedenými důkazy, tak by měl soud 

postupovat v souladu s rozhodnutím R 45/1984 (NS sp. zn. 4 Cz 13/82).“234 

Jak bylo již uvedeno v předchozí kapitole, soud rozhoduje o tom, zda přibere revizního 

znalce nebo zda je se současným stavem dokazování spokojen. Přibrání revizního znalce by ale 

měla předcházet snaha soudu odstranit případné nedostatky či pochybnosti vadného posudku 

pomocí doplnění nebo vysvětlení původního znalce v souladu se zásadou hospodárnosti řízení.235 

 

231 DRAŽKA, Štěpán. Přezkum znaleckých posudků. In: EPRAVO.CZ [online], 11.1. 2016 [cit. 2020-07-22]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prezkum-znaleckych-posudku-99994.html. 
232 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, č. j. II. ÚS 2172/14–1. 
233 BRADÁČ, Albert a kol. Soudní znalectví. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 124. 
234 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3631/2011. 
235 Srov. MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. In: Kriminalistika 3/2010. 
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3.5. Znalecké posudky v mezinárodním měřítku 

Cílem této kapitoly je poskytnout mezinárodní srovnání právní úpravy týkající se 

problematiky znaleckých posudků a jejich hodnocení soudy v jiné západní demokracii. Jako 

referenční soudní orgán byl zvolen Nejvyšší soud Spojených států amerických, protože jeho 

činnost vychází z common law, a pojetí znaleckého zkoumání je tedy značně odlišné od 

kontinentální právní úpravy, která se uplatňuje v české republice. 

Ve Spojených státech amerických se na znalecké dokazování u federálních soudů vztahují 

tzv. federální pravidla dokazování (Federal Rules of Evidence), přičemž oblast znaleckých 

posudků upravuje pravidlo 702: Svědectví znalců (Rule 702. Testimony by Expert Witnesses) a 

pravidlo 703: Podklady znalce (Rule 703. Bases of an Expert). Pravidlo 703 uvádí, že znalec může 

svůj znalecký posudek založit pouze na skutečnostech, se kterými se osobně seznámil. Pravidlem 

702 je poté stanovena potřebná kvalifikace znalce. Tedy znalec může podat znalecký posudek 

pouze v případě, že jeho odbornost vyplývá z jeho znalostí, dovedností, zkušeností, výcviku nebo 

vzdělání. V opačném případě musí znalecký posudek splňovat přísnější předpoklady, a to primárně 

v souvislosti s vědeckou úrovní použitého znaleckého řešení, jeho přínosem pro dané řešení, 

metodikou, kterou znalecký posudek používá, a také s ohledem na správnost uplatnění teoretického 

řešení na konkrétní případ.236  

Ve srovnání s českou právní úpravou je tato podobná v tom ohledu, že jako základní 

kvalifikační předpoklady znalců uvádí jeho znalosti a zkušenosti. Faktem ale zůstává, že v českém 

právním řádu jsou kvalifikační požadavky na znalce komplexněji upraveny, a to již v současném 

ZnalZ. Nový Znalz přinese ještě konkrétnější vymezení odbornosti, které bude znalec muset do 

budoucna splňovat. Další skutečností je, že znalectví jako takové není na federální úrovni v USA 

nijak upraveno a za znalce bude tedy odborník označen v konkrétním případě po splnění uvedených 

předpokladů. Nedojde tedy ke jmenování soudního znalce pro neurčitý počet soudních řízení, ale 

jen o připuštění znaleckého důkazu ad hoc. V české i americké právní úpravě je ale podobná 

nutnost toho, aby byl znalec patřičně seznámen s podklady pro své znalecké zkoumání.  

 

236 United States Congress. Federal Rules of Evidence. 1975. Ve znění k 1. 12. 2019. 
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Ve spojených státech amerických se hodnocením a přípustností znaleckého posudku 

zabýval Nejvyšší soud USA, který stanovil kritéria hodnocení znaleckého posudku a jeho 

přípustnosti v řízení. Soud má tedy zkoumat: 

1. zda je možné otestovat znalcem nabízené technické řešení, 

2. zda se k technickému řešení vyjádřila vědecká komunita, 

3. zda má technické řešení přijatelnou potenciální míru chybovosti, 

4. zda existují odborné standardy, které upravují metodiku daného technického řešení a 

5. zda technické řešení dosáhlo všeobecného uznání.237 

Nejvyšší soud USA později také judikoval, že uvedená soudní kritéria se uplatní u všech 

znaleckých posudků bez ohledu na to, zda se bude jednat o vědecké znalecké posudky či nikoliv, 

a že soudy mohou posuzovat i jiné faktory než ty uvedené v předešlém soudním rozhodnutí.238 

Soudy tedy mají při hodnocení znaleckých posudků uplatňovat též vlastní uvážení a neomezovat 

se jen na stanovená kritéria. Ohledně standardu znaleckého dokazování pak Nejvyšší soud USA 

uvádí, že znalci by měli během soudního řízení vykazovat stejnou úroveň pečlivosti jako vykazuje 

odborník při své praxi.239 Jednotlivé státy v USA zpravidla přijaly výše uvedená kritéria, některé 

státy si ale zachovaly starší právní úpravu nebo přijaly vlastní hybridní úpravu.240  

Uvedená kritéria hodnocení znaleckých posudku se podstatně liší od kritérií vyplývajících 

z české právní úpravy. Je tomu primárně z toho důvodu, že v amerických soudních řízeních se 

uplatňuje činnost poroty. Soud tedy bude primárně hodnotit přípustnost znaleckého posudku jako 

důkazu, který bude před porotou proveden.  

 

237 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993). 
238 BARBIER DE LA SERRE, Eric, SIBONY, Anne-Lise. Expert Evidence Before The EC Courts. Common Market 

Law Review 45: 941–985, 2008, Kluwer Law International. 
239 Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999). 
240 HATZIAVRAMIDIS, Kat. A History of Expert Witnesses in Federal Courts. [online], 21. 12. 2017 [cit. 2020-07-

22]. Dostupné z: https://www.forensisgroup.com/a-history-of-expert-witnesses-in-federal-courts/ 
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Závěr 

Znalecký posudek je nenahraditelným důkazním prostředkem, který v rámci občanského 

soudního řízení mnohdy slouží jako základní podklad pro vydání soudního rozhodnutí. Z tohoto 

důvodu jsou také kladeny vysoké nároky jednak na osoby znalců a jednak na znalecké posudky 

jako takové, přičemž i proces zadávání, podávání a provádění znaleckého posudku musí splňovat 

jak požadavky uvedené v právních předpisech, tak dovozené judikaturou. Též praxí soudních 

znalců se ustálily některé zvyklosti, které společně se standardami institucionálních zadavatelů 

nebo standardami a odbornými metodami uplatňovanými v daném znaleckém oboru dotvářejí 

pravidla pro tvorbu a uplatňování znaleckých posudků před orgánem soudní moci.  

Formální a obsahové náležitosti znaleckého posudku, jakož i celý proces od formulace 

znalecké otázky přes vybrání a ustanovení znalce, vypracování posudku, využití podkladů a 

odborných metod, podání a provádění znaleckého posudku aj. až po revizní znalecké zkoumání 

podléhají hodnocení soudu. Proto, aby mohl být znalecký posudek vůbec hodnocen, musí znalec 

vypracovat posudek, který je přezkoumatelný. To mimo jiné znamená, že jsou v něm uvedena 

všechna jeho východiska, jako jsou např. metody, podklady, úvahy znalce, zadání a odpovědi na 

něj nebo též přesný popis toho, jak znalec ke svým závěrům došel. Přezkoumatelnost je určena 

primárně ve vztahu k laikovi, ale jejím limitem je v každém případě možnost přezkumu znaleckého 

posudku jiným znalcem.  

V odborné literatuře a judikatuře soudu existuje několik postupů, jak hodnocení znaleckého 

posudku vykonávat. V rámci této práce byla zvolena 3 primární kritéria hodnocení, a to zákonnost, 

relevance a pravdivost. Při uplatnění kritéria zákonnosti se soud zaměřuje převážně na přezkum 

formálních a procesních aspektů znaleckého posudku. Podstatou kritéria relevance je posouzení 

skutečnosti, zda z obsahu znaleckého posudku lze vyvodit nějaké poznatky o předmětu dokazování 

a o jaké poznatky se jedná. Dostát řádnému hodnocení znaleckého posudku z pohledu kritéria 

pravdivosti je pro soud nejnáročnější, jelikož zpravidla nemá potřebné odborné znalosti, aby mohl 

přezkum plnohodnotně provést. Jedna z možností, jak se s tímto nedostatkem vypořádat, je 

usuzovat o pravdivosti znaleckého posudku prostřednictvím jeho věrohodnosti, ale tato metoda 

nemusí být neomylná. V souladu s většinou odborné literatury, názorem autorky této práce a 
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s podstatnou částí vydané judikatury by proto měla být předmětem soudního hodnocení též věcná 

správnost znaleckého posudku.  

Soudy jsou oprávněny a povinny v občanském soudním řízení hodnotit důkazy, co do 

pravdivosti, a ze zákona nevyplývá, že by tato povinnost byla jakkoli omezena v případě 

znaleckého posudku. Soudy by tedy neměly tuto povinnost přesouvat na znalce, byť je pro ně 

hodnocení věcné správnosti posudku kvůli nedostatku odbornosti obtížné. Soudní hodnocení věcné 

správnosti by v tomto směru mělo postačovat minimálně k tomu, aby soud bezpečně odhalil 

pochybnosti o správnosti znaleckého posudku, a mohl se tak vydat cestou revizního znaleckého 

posudku. Horním limitem soudního hodnocení z odborné stránky by pak měla být skutečnost, že 

zákon soudu nařizuje nechat vypracovat odborné vyjádření nebo znalecký posudek pro posouzení 

odborných otázek. To znamená, že v rámci jakéhokoli hodnocení znaleckého posudku soudem 

z pohledu věcné správnosti nemůže být odborný názor znalce nahrazen vlastním odborným 

závěrem soudu, neboť by účastníci řízení v tomto případě neměli možnosti obrany, jaké jim 

přiznává OSŘ proti znaleckému posudku.  

V neposlední řadě je třeba také uvést, že znalecký posudek je subjektivním hodnocením 

skutkových otázek a pokud je nějaká pravda subjektivní, je potřeba mít určitý mechanismus jejího 

přezkumu. Plošný, efektivní a systematický přezkum znaleckých posudků v současné době 

zaveden není a ani Nový ZnalZ nepřináší v tomto směru žádný posun. Nezbývá než pověřit 

přezkumem věcné správnosti alespoň soudní orgány, protože automatickým přebíráním závěrů 

znaleckých posudků bez jejich jakéhokoliv prověření by v konečném důsledku šlo o rozhodování 

znalců a nikoliv soudů. 

Jestliže znalecký posudek není perfektní, obsahuje vady, které by měly být v rámci soudního 

hodnocení odhaleny. Soud rozhoduje o tom, jak se s konkrétními vadami vypořádá a jestli přibere 

revizního znalce, aby nedostatky původního znaleckého posudku odstranil či aby odstranil rozpory 

mezi více znaleckými posudku, které byly v rámci řízení provedeny. Je třeba znovu zdůraznit, že 

soud si musí být nejprve vad vůbec vědom, a to včetně vad věcné správnosti, aby vůbec mohl 

přikročit k úvaze o revizním znaleckém zkoumání. Pokud o vadách soud neví, nemá co 

odstraňovat, což opět podporuje argument nutnosti plnohodnotného soudního hodnocení 
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znaleckého posudku. Na závěr práce byla pro srovnání zahrnuta krátká kapitola o právní úpravě 

znaleckého posudku v mezinárodním měřítku. 
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Abstrakt 

Znalecký posudek je významným institutem pro odbornou evaluaci skutkových okolností 

a je hojně využíván ve veřejnoprávní i soukromoprávní oblasti. Tato práce se primárně zaměřuje 

na zkoumání znaleckého posudku jako důkazního prostředku z pohledu občanského práva 

procesního.  

V rámci občanského soudního řízení znalecký posudek mnohdy slouží jako základní 

podklad pro vydání soudního rozhodnutí. Z tohoto důvodu jsou také kladeny vysoké nároky jednak 

na osoby znalců a jednak na znalecké posudky jako takové. Tato diplomová práce se zaměřuje na 

soudní hodnocení znaleckého posudku, tedy na soudní posouzení toho, zda znalecký posudek 

splňuje všechny předpoklady, které ze zákona splňovat má. Zvláštní důraz je dán na 

přezkoumatelnost znaleckého posudku, protože ta činí předpoklad jakéhokoliv hodnocení. 

Dále jsou v této práci stanovena a definována kritéria pro soudní přezkum znaleckých 

závěrů. Jsou jimi zákonnost, relevance a pravdivost. Blíže zkoumáno je kritérium věcné správnosti, 

jehož uplatnění je v rámci odborných kruhů nejvíce konfliktní. Tato práce však argumentuje a 

uzavírá, že soud by měl znalecký posudek podrobit plnohodnotnému přezkumu, a to včetně 

přezkumu věcné správnosti, jinak by v konečném důsledku mohlo jít o rozhodovací činnost znalce 

a nikoliv soudu. Pojednáno je také o vadách znaleckých posudků a možnostech jejich nápravy 

včetně revizního znaleckého posudku. 
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Abstract 

Expert opinion is an important institute for professional evaluation of facts and is widely 

used in public and private law. This thesis primarily focuses on the examination of expert opinion 

as a means of proof from the point of view of civil procedural law. 

In civil procedure, an expert opinion often serves as a basis for issuing a court decision. For 

this reason, high requirements are placed not only on the persons of experts but on expert opinion 

itself as well. This thesis focuses on the judicial assessments of an expert opinion, i.e. the judicial 

evaluation of whether the expert opinion meets all the requirements that it should meet by law. 

Special emphasis is placed on the reviewability of the expert opinion, as it is a prerequisite for any 

evaluation. 

Furthermore, the criteria for judicial review of expert conclusions are determined and 

defined in this thesis. They include legality, relevance and truthfulness. The criterion of factual 

correctness is examined in more detail, as its application is the most conflicting within the academic 

circles. However, this work argues and concludes that the court should subject the expert opinion 

to a full assessment, including the review of factual correctness, otherwise a court decision could 

ultimately be a decision-making activity of the expert and not the court. Defects of expert opinions 

and possibilities of their correction, including revised expert opinion, are also discussed. 
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