
Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení 

Abstrakt 

Soudní znalectví je podstatnou a nenahraditelnou součástí trestního řízení. Na jeho právní 

úpravu jsou kladeny vysoké nároky, jelikož musí, za prvé, poskytnout efektivní platformu pro 

využití znaleckého posudku v trestním řízení, za druhé, zajistit, aby znalci poskytovali kvalitní 

výstupy dle lege artis, a za třetí, nabídnout znalcům uspokojující prostředí pro výkon jejich 

činnosti. Tato diplomová práce vybírá některé aktuální problémy, které z těchto potřeb 

znalectví pramení, analyzuje jejich původ a hodnotí, jak se s nimi česká právní úprava 

vypořádává. 

Práce nejprve definuje základní instituty, na kterých stojí funkce znalce v trestním řízení. 

Následně nabízí souhrn právních předpisů upravujících znalectví v trestním řízení. Jedná se jak 

o zvláštní úpravu v trestním právu, tak o obecnou úpravu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, s prováděcími vyhláškami. 

Kapitola třetí se zabývá legislativními změnami v oblasti znalectví účinnými k 1. 1. 2021. 

Zaměřuje se na jmenování znalců, znalečného i dohledu nad znaleckou činností a provádí 

komparativní analýzu předcházející úpravy s úpravou aktuální. Některé změny jako vyšší 

transparentnost výběru a právní nárok na jmenování považuji za změny k lepšímu. Zvýšení 

znalečného se ovšem jeví jako nedostatečné zejména ve spojitosti se zpřísněním přestupků a 

sankcí pro znalce. Ministerstvo spravedlnosti zároveň ukazuje flagrantní nepřipravenost na 

legislativní změny. 

Diplomová práce se dále zabývá kognitivním zkreslením, jemuž jsou znalci vystaveni. 

Řada výzkumů dokazuje, že i znalci v oborech tradičně považovaných za prakticky bezchybné 

jsou velmi náchylní ke kognitivnímu zkreslení. Práce zkoumá původ tohoto zkreslení a nabízí 

praktická opatření, jak mu zabránit. 

Kapitola poslední hodnotí způsoby vyjádření míry pravděpodobnosti v závěrech 

znaleckých posudků. Tradiční slovní vyjádření pravděpodobnosti se jeví jako nesplňující 

současné požadavky kladené na vědecká zjištění a pro svou subjektivnost i nespolehlivé. 

Řešení nabízí věrohodnostní poměr, prostřednictvím kterého je možné kvantifikovat 

pravděpodobnost znaleckého závěru a poskytnout soudu nástroj pro práci se silou důkazu 

za pomoci Bayesova teorému. 
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