
Znalecké dokazování v trestním řízení 

Abstrakt 

 Rigorózní práce se zabývá znaleckým dokazováním v trestním řízení. Znalci jsou více 

než celé století přibíráni do trestního procesu, aby orgánům činným v trestním řízení objasnili 

odborné skutečnosti nebo vysvětlili, jak proběhly skutkové děje související s trestným činem. 

Jejich zapojení do trestního řízení napomáhá ke zjištění objektivní pravdy o uplynulém skutku 

a následnému usvědčení pachatele. Znalecké zkoumání zajišťuje orgán činný v trestním řízení, 

ale také je tato možnost dána i straně obhajoby.  

 Cílem autorky bylo komplexní zhodnocení zásadních institutů znaleckého a trestního 

práva v procesu dokazování. Velmi podrobně charakterizuje znalecký posudek, odborné 

vyjádření a znalecké subjekty - znalce i znalecké ústavy. Analyzuje důkaz znaleckým 

posudkem od zajištění stop na místě činu, přes přibrání znalce, jeho zákonné možnosti při 

zpracování znaleckého posudku až po jeho hodnocení.  

 Autorka reflektuje historický vývoj znaleckého dokazování v trestním řízení na území 

České republiky a jejích předchůdců a rovněž vývoj současných znaleckých ústavů v Policii 

ČR, kterými jsou Kriminalistický ústav, Pyrotechnická služba a znalecké laboratoře při 

krajských ředitelstvích policie.  

 Stručně komparuje právní úpravu znalecké problematiky evropských zemí a podrobněji 

rozebírá slovenskou právní úpravu znaleckého dokazování.  

 V souvislosti se znaleckou činností předestírá autorka problematiku identifikace obětí 

hromadných neštěstí např. při teroristickém útoku a vybudování týmu DVI (Disaster Victim 

Identification) České republiky. Identifikace je prováděna za využití několika znaleckých 

oborů, když činem poznamenaný stav těl neumožňuje jejich ztotožnění pouhou rekognicí.  

Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 20. 10. 2020. Do konce roku 2020 je 

účinný zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ale 

současně byl již po více než 50 letech schválen zákon nový - zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jehož účinnost byla odložena k 1. 1. 2021. 

Autorka popisuje a srovnává platnou právní úpravu s novým zákonem a akcentuje 

problematické oblasti, které shrnuje v závěru práce.  
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