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Úvod 
Soudní znalectví je jedinečným průsečíkem spojujícím právo prakticky se všemi 

oblastmi lidské činnosti. Nové poznatky a pokrok vědy navíc nabízejí orgánům činným 

v trestním řízení nové možnosti postupů a technologií, které lze uplatnit v rámci dokazování. 

Vědecký vývoj s sebou přináší ale i změny paradigmat, které se dříve nebo později musí 

odrazit i ve znaleckých posudcích jako produktu vědeckých metod, a reagovat na ně tak musí 

i trestní řízení. Zároveň na znalectví působí i obecný pokrok společenský, který mění potřeby 

znalců jako jednotlivců. Vědecký i společenský vývoj staví znalectví před výzvy, kterým je 

třeba čelit a které si nepochybně zaslouží bližší rozebrání na akademické úrovni. 

Název této práce „Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení“ implikuje 

selektivnost témat, která jsem se zde rozhodl adresovat. Není mým cílem popsat znalectví 

obecně se všemi jeho zákonitostmi, ale jen některé aktuální fenomény, které prožívají vývoj 

nebo vykazují krizi. Současně jsem se chtěl vyvarovat zpracování problémů, které již byly 

v nedávné době rozebrány. 

Zmínil bych zejména Kapounovou1 a její diplomovou práci, obhájenou akademický rok 

předcházející tomu, v němž je odevzdávána tato diplomová práce. Kapounová rozebrala dle 

mého názoru velmi kvalitně akademicky atraktivní témata jako přesouvání odpovědnosti 

soudu na znalce, kvalitu znaleckých posudků i legislativní změny týkající se znaleckých 

ústavů. Nemyslím, že se za poslední rok změnily poměry tak, abych byl s to poskytnout 

analýzu lepší. Na druhou stranu nastaly mezitím změny například v oblasti odměňování 

znalců, kdy chci nabídnout aktuální rozbor. Zároveň je v oblasti znalectví vzhledem k jeho 

šíři dostatek dalších kontroverzních témat, kterým se nedostává odpovídající pozornosti a 

na něž se lze zaměřit. 

V první kapitole uvádím některé fundamentální instituty, které považuji za východisko 

pro výklad o znaleckém dokazování v trestním řízení. Provádím zejména základní rozlišení 

na otázky právní a skutkové a na příkladu odborných otázek skutkových demonstruji význam 

role znalce v trestním řízení. Načrtávám rovněž hlavní koncepce postavení znalce v soudním 

řízení. 

Pořadím druhá kapitola popisuje zakotvení činnosti znalce v právním řádu České 

republiky, z pohledu jak úpravy obecné, tak zvláštní úpravy týkající se trestního řízení. 

                                                
1 KAPOUNOVÁ, Jana. Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení. Praha, 2020. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Krupička, Jiří. 
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Rovněž shrnuji základní charakteristiky právní úpravy postavení znalce v některých 

zahraničních právních systémech, a to v Německu, Rakousku a USA. 

Následující kapitola se zaměřuje na legislativní změny, které přinesl zákon 

č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinný 

od 1. 1. 2021. Provádím v ní analýzu předcházející úpravy jmenování znalců, znalečného i 

dohledu nad znaleckou činností a identifikuji problémy, které původní úprava měla. Současně 

provádím porovnání s aktuálním zákonem i prováděcími vyhláškami a hodnotím, jak se 

s problémy vypořádaly. 

Pozornost dále věnuji dvěma tématům, která jsou v posledních třech dekádách 

popisována znalci i akademiky v angloamerickém prostředí, avšak v České republice je jim 

věnováno jen málo prostoru. 

V kapitole čtvrté se zabývám kognitivním zkreslením a rizikem, které představuje 

v činnosti znalců. Jedná se o problematiku široce rozebranou v obecné psychologii a 

ekonomii, ale jen pomalu a neochotně přijímanou v oblasti práva. Uvádím řadu výzkumů 

o zranitelnosti znalců vůči kognitivnímu zkreslení, rozebírám, odkud kognitivní zkreslení 

pramení, a zmiňuji navrhovaná opatření, jak mu předejít. Uvedené zároveň aplikuji 

na podmínky výkonu znalecké činnosti v českém prostředí. 

Kapitola řazením poslední se pak tematicky posouvá k závěrům znaleckého posudku a 

problémům, které jsou spojené s tradiční koncepcí jejich vyjádření. Jedná se o užívání 

inferenční logiky s využitím věrohodnostního poměru. Zkoumám vlastnosti věrohodnostního 

poměru a jeho výhody oproti tradiční koncepci. Následně se zabývám tím, jaké možnosti 

interpretace znaleckých závěrů věrohodnostní poměr soudu nabízí a zda mu práci usnadní, 

nebo naopak přitíží. 

Z metod výzkumu jsem používal zejména kritickou analýzu textů, přičemž jsem pracoval 

jak s odbornou literaturou českou, tak z velké části i s literaturou zahraniční. Zvláště 

při zkoumání východisek role znalce se opírám o metodu deskriptivní a literaturu doplňuji 

judikaturou, především nálezy Ústavního soudu. V kapitole zaměřující se na legislativní 

změny provádím analýzu právních institutů ve staré úpravě a jejich komparaci v té aktuálně 

účinné. V neposlední řadě jsem využil strukturovaného rozhovoru a některé uvedené teorie 

demonstruji za pomoci empirických dat a kvantitativních metod. 
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1. Teoretická východiska znalecké činnosti v rámci dokazování 

1.1. Otázky právní a skutkové v trestním řízení 

K bližšímu rozboru postavení znalce v trestním řízení je nejprve třeba alespoň krátce 

vymezit základní instituty, z nichž se postavení znalce odvíjí, a to počínaje samotným 

trestním řízením. Jelínek uvádí, že „Trestní proces (trestní řízení) je zákonem upravený 

postup orgánů činných v trestním řízení, případně i jiných osob zúčastněných na trestním 

řízení, jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho 

pachatele a uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření“2. Z uvedené definice je 

zřejmé, že elementárním úkolem orgánů činných v trestním řízení3 je (i) zjistit a posoudit 

skutkový stav projednávané věci4, tj. odpovědět na otázky skutkové (quaestiones facti), a (ii) 

právně kvalifikovat zjištěný skutek a rozhodnout o vině a trestu obviněného, tj. odpovědět na 

otázky právní (quaestiones iuris). 

Zároveň platí, že ke konečné právní kvalifikaci skutku může orgán činný v trestním 

řízení přistoupit až ve chvíli, kdy řádně zjistil skutkový stav věci. Tento imperativ je 

projevem zásad již tradičně uplatňovaných v trestním řízení, zejména zásady vyhledávací a 

zásady zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností nazývané rovněž zásadou 

materiální pravdy. Tyto dvě zásady se v trestních řízeních evropských států objevují cirka od 

17. století. Obsahem zásady vyhledávací je povinnost orgánu činného v trestním řízení i bez 

návrhů stran vyhledávat a provádět důkazy za účelem zjištění skutkového stavu věci, a to jak 

ve prospěch, tak v neprospěch obviněného. Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných 

pochybností, jak může být evidentní již z názvu, představuje povinnost orgánů činných 

v trestním řízení dosáhnout takového stavu poznání o skutkovém stavu věci, že o něm nejsou 

důvodné pochybnosti, aby byl jednak usvědčen pachatel trestného činu, a zároveň aby nebyly 

postihovány nevinné osoby.5 

                                                
2 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-8757-644-1, 

str. 17. Trestní řízení je v posledních letech definováno obdobně i dalšími autory. Srov. FRYŠTÁK, M.: Trestní 

právo procesní. 3. aktualiz. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012, ISBN 978-80-7418-160-3, str. 9. I tato definice 
však prochází vývojem. Při srovnání publikací na toto téma je vidět, že např. před sto lety se mnohem větší 

důraz kladl na nárok státu potrestat pachatele trestného činu. Srov. PRUŠÁK, J.: Československé řízení trestní, 
platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Všehrd, 1921, str. 15. 

3 Ust. § 12 odst. 1 TŘ mezi OČTŘ řadí soud, státního zástupce a policejní orgán 
4 Definován jako „souhrn zjištěných a prokázaných skutkových okolností, které jsou pro toto řízení 

relevantní a jsou předmětem právního posuzování“ srov.: Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. podstatně 

rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1, str. 989. 
5 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V. a ŠÁMAL, P.: Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3., přeprac. a 

dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, c1999, ISBN 978-80-7179-572-8, str. 103, 136, 148–149 
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Vyřešení otázek skutkových je první úkolem orgánů činných v trestním řízení a jedním 

ze dvou hlavních cílů trestního řízení. Druhým cílem pak je právní kvalifikace zjištěného 

skutku, a jde-li o trestný čin, uložení trestu nebo ochranného opatření jeho pachateli. 

Zjištění skutkového stavu věci provádí orgán činný v trestním řízení v rámci procesu 

dokazování. Odborná literatura za dokazování označuje „zákonem upravený postup orgánů 

činných v trestním řízení, jehož úkolem je umožnit poznání skutečností důležitých 

pro rozhodnutí, tedy vyhledat důkazy o nich, tyto důkazy provést, získané poznatky procesně 

zajistit a zhodnotit.“6 Tomuto poznání však stojí v cestě dvě velké překážky. Jednak se vždy 

jedná o události, které se odehrály v minulosti. Musíme je tudíž sledovat nepřímo 

prostřednictvím důkazů s různou mírou přesnosti a důvěryhodnosti, a nikoliv vlastním 

pozorováním. Dalším důvodem je sofistikovanost páchání trestných činů, jež se s rozvojem 

technologií neustále zvyšuje. 

Na oba tyto problémy reaguje kriminalistická praxe, která, zahrnujíce řadu vědeckých 

disciplín, přichází stále s novými metodami a postupy dokazování. Soud ani jiný orgán činný 

v trestním řízení však nemůže vědecké postupy provádět, a tak ani rozhodovat odborné 

skutkové otázky sám. Ze zásady iura novit curia, neboli soud zná právo, vyplývá, že soudci 

jsou ze své podstaty odborníky v oblasti práva, a proto rozhodují otázky právní. Křístek však 

zdůrazňuje, že i kdyby soudce měl vedle právní kvalifikace i znalosti potřebné k posouzení 

odborných skutkových otázek, nemůže je řešit sám. Nedošlo by pak k jejich projednání před 

soudem a účastnící řízení by se k nim nemohli vyjádřit, čímž by byla porušena zásada 

projednací a zásada ústnosti.7 To platí jak v soudním řízení občanském, tak trestním. 

Výjimku tvoří řízení správní, ve kterém správní orgány mohou posuzovat i otázky skutkové.8 

Ke správnému užití odborných metod v dokazování je třeba osoby s potřebnou 

kvalifikací z dané vědecké oblasti, kterou nazýváme znalcem. Tento normativ nalezneme jak 

v právních předpisech, jak je podrobněji rozvedeno v kapitole č. 2, tak v judikatuře Ústavního 

soudu.9  

Právní řád České republiky definici znalce neobsahuje. Jelínek nám však nabízí definici, 

v níž: „Znalec je osoba rozdílná od procesních stran a orgánů činných v trestním řízení, 

                                                
6 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. cit. d., str. 374 
7 KŘÍSTEK, L.: Znalectví. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2013, ISBN 978-80-7478-042-4, str. 33-34, 36 
8 ŠEVČÍK, P a ULLRICH, L.: Znalecké právo. Praha: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-

539-8, str. 30. 
9 Srov.: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 641/99, nález Ústavního soudu ze dne 

2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2121/07 nebo nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2545/17 
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kterou tento orgán přibírá za tím účelem, aby na podkladě svých odborných znalostí 

objasnila tu či onu skutečnost důležitou pro trestní řízení, jejíž objasnění takových odborných 

znalostí vyžaduje“10. Tradičně pak znaleckou činnost mohou vykonávat nejen znalci jako 

fyzické osoby, ale i právnické osoby, které sdružují znalce a jsou nazývány znalecké 

kanceláře či znalecké ústavy.11 

1.2. Odbornost skutkových otázek 

Skutkové otázky jsou řešeny prostřednictvím procesu dokazování v trestním řízení. 

Záleží pak na složitosti dokazování, zda skutková otázka vyžaduje přibrání znalce či nikoliv. 

Křístek poukazuje na kazuistiku toho, které ze skutkových otázek jsou považovány za 

odborné. Pro demonstraci pak nabízí příklady z judikatury, mj.: 

i. porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským ve vztahu 

k počítačovému softwaru (sp. zn. 5 Tdo 31/2010), 

ii. určení druhu a množství návykové látky rozdílné od alkoholu v krvi pachatele a 

síly ovlivnění pachatele touto látkou (sp. zn. 8 Tdo 449/2010), 

iii. zjištění stupně opotřebení věci patřící osobě poškozené trestným činem 

(sp. zn. 4 To 246/68).12 

K tomuto výčtu je třeba dodat, že skutkové otázky obligatorně posuzované znalci jsou 

stanoveny i zákonem. Jsou jimi např. prohlídka a pitva mrtvoly13 nebo vyšetření duševního 

stavu14. 

Kromě odborných skutkových otázek Křístek ale zmiňuje i otázky, které dříve odborné 

byly, avšak staly se neodbornými postupem času. Jde zejména o ty spojené s počítači a 

internetem. Dále uvádí skutkové otázky, které kriminalistickou expertizu již tradičně 

                                                
10 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. cit. d., str. 441 
11 DÖRFL, L.: Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-80-7400-790-3. str. 34-35, 50-51 
12 KŘÍSTEK, L.: Znalectví, cit. d., str. 38-39, Křístek sice ve výčtu příkladů z judikatury uvádí i povinnost 

vyšetření duševního stavu znalcem v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu České socialistické republiky 
ze dne 18. 12. 1989, sp. zn. 1 Tz 55/89. To lze však považovat za dosti zavádějící. NS ČSR ve zmíněném řízení 

rozhodoval podle TŘ ve znění účinném v období 24. 4. 1980 –31. 1. 1990, který již sám povinnost přibrat 

znalce za účelem vyšetření duševního stavu obsahoval v ust. § 116 odst. 1. NS ČSR pouze vytkl 

prvoinstančnímu i odvolacímu osudu, že se spokojily s vyjádřením ošetřujícího lékaře a nepřibraly k řízení 

znalce z oboru psychiatrie. Uvedená povinnost tedy neplyne z judikatury, nýbrž je stanovená zákonem. 
13 Ust. § 105 odst. 4 TŘ 
14 Ust. § 116 odst. 1 TŘ 
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nepotřebují. Jedná se např. o stav akutního opojení alkoholem, které si může orgán činný 

v trestním řízení zhodnotit ze zjištěných okolností sám.15  

Křístkův závěr ohledně zjišťování alkoholového opojení je však vhodné doplnit. Pokud 

je míra ovlivnění alkoholem podmínkou pro naplnění skutkové podstaty trestného činu, je 

třeba míru ovlivnění obviněného alkoholem určit přesně, nikoli jen podle subjektivního 

dojmu svědka nebo orgánu činného v trestním řízení. Určení může proběhnout právě 

prostřednictvím znaleckého posouzení, ale rovněž postačí užití analyzátoru dechu splňujícího 

podmínky stanovené právním předpisem v kombinaci s dalšími důkazy jako svědeckými 

výpověďmi o chování obviněného.16 

1.3. Základní koncepce znalecké činnosti 

V historickém vývoji znalectví se zformovaly čtyři základní koncepce postavení znalce a 

jeho činnosti v rámci trestního řízení. Jsou jimi (i) znalec jako pomocník soudu, (ii) znalec 

jako svědek, (iii) znalec jako vědecký soudce a (iv) znalecký posudek jako samostatná forma 

důkazu.17 

Původní úloha znalce v soudním řízení byla role tzv. pomocníka soudu. Tradičně 

citovaný zastánce tohoto vnímání je Bonnier. Jeho koncepce praví, že jsou znalci pomocný a 

zaměnitelný nástroj soudu a expertiza je pouze sklem, které zvětšuje předměty. Je na soudci, 

který má možnost jej použít, aby se vší volností posoudil, zda obraz, který ukazují, je 

dostatečně jasný. Znalci jsou pomocníci soudu. Doslova Bonnier uvádí: „les experts sont 

choisis après coup pour remplir des fondions dans lesquelles ils servent d'instrument au juge, 

instrument qu'il est loisible de remplacer […] l'expertise n'est qu'un verre qui grossit les 

objets; et c'est au juge, qui a la faculté de s'en servir, à examiner en toute liberté si les 

                                                
15 Křístek, L.: Znalectví. cit. d., str. 40 
16 Tak je tomu u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále „TZ“), který může spáchat mj. řidič motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Dle ust. § 5 
odst. 1 písm. f) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je řidič povinen podrobit se 

na výzvu příslušníka PČR vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu. Zvláštní předpis, a to zák. č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v ust. § 20 pak stanovuje podmínky této zkoušky. 

Konkrétně odst. 4 říká „Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené 

analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem, odborné lékařské 

vyšetření se neprovede.“ Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2016 sp. zn. 3 Tdo 1637/2016 však 

vyplývá, že pozitivní výsledek zkoušky provedené přístrojem bez dalšího nemůže sloužit jako jediný podklad 

pro odsouzení za spáchání trestného činu dle ust. § 274 TZ, ale musí být prokázány další usvědčující okolnosti. 
17 KŘÍSTEK, L.: Znalectví. cit. d., str. 47–49 
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images qu'elle lui présente sont bien nettes. Les experts sont, à vrai dire, des auxiliaires du 

tribunal“18 

Další koncepce znalce, a to jako zvláštního druhu svědka, byla v Československu 

uznávána ještě ve dvacátých letech minulého století. Z Prušáka se dozvíme, že soud měl 

pravomoc jednak přibrat znalce, který vypracuje posudek na základě skutečností získaných až 

v průběhu trestního řízení a tento posudek pak ústně podá soudu. Současně však měl soud 

rozlišovat tzv. svědka znaleckého, který byl přítomen vzniku sporu samého, a proto se o 

skutečnostech relevantních pro projednávanou věc dozvěděl bez ohledu na trestní řízení. 

Oproti znalci přibranému soudem není svědek znalecký zaměnitelný. Od svědka klasického 

se pak liší odbornými znalostmi, díky nimž je schopen vytvořit si o věci odborný úsudek. 

Jedná se např. o lékaře, který ošetřoval osobu, která zemřela v důsledku trestného činu.19 

Musil hovoří o další teorii postavení znalce, jako tzv. vědeckého soudce (iudex facti), a 

zmiňuje i její první představitele C. Lombrosa a E. Ferriho. Dle tohoto pojetí se znalci stávají 

autonomním subjektem trestního řízení a rozhodují o odborných otázkách vedle soudce, který 

není oprávněn jejich závěry přezkoumávat nebo zpochybňovat.20 

Koncepcí, která je zastávána v současném trestním řízení v České republice, je pojetí 

znaleckého posudku jako formy důkazu. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(dále „TŘ“) výslovně řadí znalecký posudek mezi další důkazy.21 Musil nadto zdůrazňuje, že 

znalec nemůže mít v trestním řízení výsadní postavení. S ohledem na princip rovnosti zbraní 

je totiž třeba, aby všechny subjekty podílející se na trestním řízení (vždy alespoň obviněný, 

státní zástupce a zejména soud) měly možnost znalecký posudek přezkoumat a kriticky 

hodnotit stejně jako kterýkoliv jiný důkaz.22 

  

                                                
18 BONNIER, É.: Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel. 4. éd. revue et 

mise au courant de la législation et de la jurisprudence. Paris: H. Plon, 1873, [online] str. 124 [cit. 24. 3. 2021], 
Dostupné z: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5786995b/f124.item.texteImage# 

19 PRUŠÁK, J.: Československé řízení trestní, platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. cit. d., str. 99 
až 101 

20 MUSIL, J.: Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika [online]. 2010, 42(3) [cit. 25. 3. 2021]. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-znaleckeho-posudku.aspx 

21 Ust. § 89 odst. 2 TŘ 
22 MUSIL, J.: Hodnocení znaleckého posudku. cit. d. 
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2. Právní úprava znalectví 

2.1. Znalectví v trestním právu 

Právní úprava znalecké činnosti je roztříštěna do řady zákonů i podzákonných právních 

předpisů. Lze ji rozdělit (i) na část úpravy zakotvující postavení znalců obecně a (ii) na část 

legislativy upravující postavení a funkci znaleckých posudků v jednotlivých druzích řízení 

před orgány veřejné moci. Tato diplomová práce se zaměřuje na znalecké dokazování 

v trestním řízení, a tedy blíže rozebere úpravu TŘ. Je třeba ale zmínit, že nezanedbatelnou 

část věnující se znalcům lze nalézt i v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

(dále „OSŘ“)23 a v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád (dále „SŘ“)24, ve kterých znalecké 

dokazování zastává obdobnou úlohu. 

TŘ se k problematice znalce a jeho posudků vyjadřuje na řadě míst. Stanovuje mj. jeho 

inkompatibilitu s funkcemi dalších subjektů v řízení25 nebo pravidla čtení protokolu jeho 

výslechu v různých fázích trestního řízení.26 

Klíčové ustanovení TŘ upravující znalecké dokazování je ust. § 89 TŘ, které stanovuje: 

„Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a 

svědků, znalecké posudky [a další]“. Zásadní jsou dále ust. § 105 až § 111 TŘ. Základní 

princip přibírání znalce k posouzení odborných skutkových otázek27 je stanoven právě 

imperativem ust. § 105 odst. 1 TŘ, v němž stojí: „Je-li k objasnění skutečnosti důležité 

pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné 

vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere 

orgán činný v trestním řízení znalce.“ Nemohou-li tedy orgány činné v trestním řízení 

rozhodnout skutkovou otázku samy, vyžádají si asistenci odborníka.  

TŘ vytváří konstrukci, v níž má orgán činný v trestním řízení volit primárně odborná 

vyjádření, která nemají stanovenou zákonnou formu ani náležitosti a může je poskytnout 

kterákoli osoba disponující dostatečnými znalostmi. Jediným dalším požadavkem na osobu 

podávající odborné vyjádření je její nepodjatost ve vztahu k danému trestnímu řízení a jejím 

subjektům.28 Odborné vyjádření bude využíváno v případech častých, repetitivních úkonů 

                                                
23 Zejména ust. § 125 a násl. OSŘ 
24 Zejména ust. § 51 a § 56 S 
25 Ust. § 35 odst. 3 nebo § 50 odst. 2 TŘ 
26 Ust. § 263 odst. 6 TŘ 
27 Problematika skutkových otázek, které mohou posoudit orgány činné v trestním řízení samy a na které 

naopak musejí přibrat znalce, je blíže rozebrána v kapitole č. 1. 
28 Ust. § 105 odst. 2 TŘ 
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jako např. odhad hodnoty odcizeného majetku. Až subsidiárně k odbornému vyjádření, 

v případech vyžadujících zvláštní postupy, přibere orgán činný v trestním řízení opatřením 

k posouzení skutkové otázky znalce zapsaného v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Ne 

vždy bylo pořadí stanoveno takto. Do 31. prosince 2001 měly OČTŘ povinnost vyžadovat 

primárně znalecký posudek a až subsidiárně v případě jednoduchých záležitostí odborné 

vyjádření. Možným motivem pro tuto změnu je hospodárnost.29 Odměnu za znalecký 

posudek, tzv. znalečné, i odměnu za odborné vyjádření, které je nižší než znalečné, totiž hradí 

jeho objednatel, a tím je v trestním řízení zpravidla orgán činný v trestním řízení.30 

Ust. § 105 až § 111 TŘ dále upravují další procesní pravidla, a to zejm.: 

i. případ, kdy může být znalec vyloučen, a podmínky, kdy může znalec sám 

odmítnout podat znalecký posudek, 

ii. námitky proti osobě znalce, jeho odbornému zaměření nebo formulaci otázek jemu 

kladených orgány činnými v trestním řízení, 

iii. poučení znalce o jeho procesních povinnostech, 

iv. práva znalce v souvislosti s přípravou znaleckého posudku (např. poskytnutí 

informací ze spisu, kladení otázek obviněnému a svědkům nebo návrh na objasnění 

jiných okolností týkajících se projednávaného skutku před zahájením zpracování 

znaleckého posudku), 

v. způsob provedení znaleckého posudku jako důkazu v řízení, 

vi. způsob nápravy vad znaleckého posudku, 

vii. podmínky přibrání znalecké kanceláře a znaleckého ústavu do trestního řízení, 

viii. procesní rovnost znaleckého posudku předloženého stranou vůči tomu, který byl 

předložen orgánem činným v trestním řízení, 

ix. způsob výpočtu znalečného, 

x. možnost přibrat jako znalce ad hoc osobu, která není zapsána jako znalec 

v seznamu Ministerstva spravedlnosti. 

Kromě trestního řádu lze institut znalce nalézt i v dalších trestněprávních předpisech. 

Jsou jimi např. (i) zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a 

o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, specifikující způsob vyšetření 

                                                
29 Konkrétní motiv zákonodárce lze jen domýšlet, jelikož příslušný sněmovní tisk č. 785/0 ze dne 

30. 11. 2000 ani další parlamentní dokumenty důvod této novely nezmiňují. 
30 ŠEVČÍK, P a ULLRICH, L.: Znalecké právo, cit. d. str. 26–27 
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duševního stavu mladistvého, a (ii) zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů, které upravují vztah znalce a oběti trestného činu. 

2.2. Obecná právní úprava znalectví 

Právní předpis zakotvující postavení a činnost znalců obecně je zák. č. 254/2019 Sb., 

zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále „ZoZ“). Tento zákon 

plní ve vztahu ke znalecké činnosti funkci lex generalis a uplatní se vždy, pokud zvláštní 

zákon nestanoví něco jiného, nebo pokud na něj jiný zákon odkáže.31 ZoZ vymezuje 

znaleckou činnost jako „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.“32 Dále řeší komplexně zejména: 

i. podmínky pro výkon znalecké činnosti znalce, znalecké kanceláře a znaleckého 

ústavu, včetně vstupní zkoušky znalce, 

ii. vznik, postavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost a seznam znalců 

vedený Ministerstvem spravedlnosti, 

iii. práva a povinnosti znalců zahrnující mj. vyloučení z důvodu podjatosti, povinnost 

mlčenlivosti a pojištění, 

iv. osoby ustavované do funkce znalce ad hoc, 

v. náležitosti znaleckého posudku, 

vi. znalečné, 

vii. dohled a přestupky znalců. 

Některé z těchto institutů jsou cele upraveny v ZoZ. Řada z nich je ale zákonem jen 

zakotvena a na celkem dvanácti místech pak ZoZ odkazuje na vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti. Těmito vyhláškami jsou: 

i. vyhláška 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (dále „Vyhláška o znalecké 

činnosti“), 

ii. vyhláška 504/2020 Sb., o znalečném (dále „Vyhláška o znalečném“), 

iii. vyhláška 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých 

znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná 

profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví (dále „Vyhláška 

o znaleckých odvětvích“), a 

                                                
31 Ust. § 105 odst. 3 TŘ 
32 Ust. § 1 odst 1 ZoZ 
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iv. vyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta 

přibraného pro účely trestního řízení (dále „Vyhláška o odměně konzultanta“). 

Zatímco Vyhláška o znalečném a Vyhláška o znaleckých odvětvích a Vyhláška o 

odměně konzultanta jsou krátké předpisy s přílohami, které se omezují na úpravu oblasti 

uvedené ve svém oficiálním názvu, Vyhláška o znalecké činnosti představuje relativně 

rozsáhlý předpis, který svými šedesáti dvěma paragrafy s přílohami dokonce přesáhne i 

padesát paragrafů samotného ZoZ. Jejím obsahem pak jsou: 

i. seznam znalců a náležitosti formuláře žádosti o zápis do tohoto seznamu, 

ii. vstupní zkouška znalce, 

iii. znalecký průkaz, pečeť, jejich vydávání a užívání, 

iv. limity pojištění znalců, 

v. znalecký úkon a způsob jeho provedení, 

vi. znalecký posudek a způsob jeho zpracování, 

vii. vedení evidence posudků. 

2.3. Srovnání mezinárodní úpravy znalectví 

Při pohledu do úpravy znalectví v jiných evropských státech můžeme najít jedinečný 

systém hned v sousedním Německu. Obecnou úpravu, jakou známe ze ZoZ, tam nenajdeme, 

jelikož právní institut znalce a znaleckého posudku zakotvují pouze procesní předpisy 

upravující jednotlivé druhy řízení, a to zejména kapitola VII, trestního procesního řádu neboli 

Siebter Abschnitt, Strafprozessordnung, příp. kniha 2, oddíl 1, hlava 8 civilního procesního 

řádu neboli Buch 2, Abschnitt 1, Titel 8, Zivilprozessordnung. 

Obecná pravidla stanovuje řada regionálně působících oborových svazů. Přestože mají 

tyto svazy soukromoprávní charakter, působí rovněž jako nepřímý vykonavatel státní správy 

v oblasti znalectví. Svazy vydávají svá vlastní pravidla chování, tzv. 

Sachverständigenordnung. Každý ze svazů má svá vlastní pravidla, ale sdílejí některé 

jednotící prvky, a to např. (i) požadavky na odbornou způsobilost i odpovídající znalost 

německého práva, (ii) dostatečná zdravotní způsobilost, (iii) absence dluhů vůči státu, a 

(iv) hlavní pracovní poměr znalce nevylučuje vykonávat činnost znalce. Oprávnění provádět 

znaleckou činnost uděluje příslušný svaz zpravidla na pět let a za účelem jeho prodloužení 

musí znalec doložit především, že nadále splňuje podmínky pro jmenování a také jak se 
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od předcházejícího jmenování vzdělával ve svém oboru. Platí také povinnost uzavřít profesní 

pojištění na pojistnou částku adekvátní vykonávané profesi.33 

Oproti německé úpravě je té české bližší úprava rakouská, a to z toho důvodu, že základy 

znalectví byly v České republice i Rakousku vytvořeny na konci 19. století ještě za 

společného soustátí Rakouska-Uherska. Legislativní změny v České republice účinné od 1. 1. 

2021 však mnoho podobností mění, jak je rozebráno blíže v následující kapitole. Obdobně 

jako naše má rakouská úprava zvláštní úpravu znalectví stanovenu v procesních předpisech a 

obecnou úpravu ve zvláštním zákoně o znalcích, tzv. Sachverständigen- und 

Dolmetschergesetz. Tentýž zákon v Rakousku upravuje i činnost tlumočníků. Znalce jmenují 

předsedové zemských soudů, které jsou obdobou našich krajských soudů. Podmínkou pro 

jmenování je mimo jiné desetiletá praxe v oboru, v případě současné podmínky 

vysokoškolského vzdělání praxe pětiletá, a rovněž povinnost mít uzavřené profesní pojištění. 

Na jmenování nicméně není právní nárok. Zemským soudům asistují poradní sbory 

pro znalecké otázky, kdy každý poradní sbor je složený jednak ze znalců nominovaných 

některou organizací hájící zájmy znalců, ale především z penzionovaných soudců, kteří tvoří 

jeho většinovou část. Stejně jako v Německu je výkon funkce znalce omezen dobou 5 let, 

která může být na žádost prodloužena.34 

Naopak zcela odlišný přístup v postavení znalce můžeme nalézt v USA, řadících se mj. 

spolu s UK a Austrálií mezi země common law. V USA je institut důkazu znaleckým 

posudkem upraven jednak v zákoně shrnujícím obecně druhy důkazů v soudních řízeních 

tzv. Federal Rules of Evidence z roku 1975, ve znění pozdějších předpisů, a dále v case law 

amerických soudů. Znalec neboli expert witness zde má roli zvláštního druhu svědka, který se 

od svědka laika, v originále lay witness, odlišuje kvalifikací a tím, že může dle tzv. Opinion 

Rule vynášet hodnotící soudy a stanoviska o skutkových otázkách. Svědek laik ve skutečnosti 

rovněž sděluje své soudy týkající se projednávané věci. Ty jsou ale omezené na výroky jako 

(i) identita jiné osoby, (ii) obecné posouzení zdravotního, fyzického a mentálního stavu jiné 

osoby, nebo (iii) identifikace rukopisu nebo hlasu.35 Tyto oblasti jsou obdobou neodborných 

skutkových otázek v českém právním řádu, nicméně s určitými rozdíly. Například 

                                                
33 ŠEVČÍK, P. a ULLRICH, L.: Znalecké právo, cit. d. str. 290–292 nebo také BĚLOHLÁVEK, A. J. a 

HÓTOVÁ, R.: Znalci v mezinárodním prostředí: v soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a 

v investičních sporech. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-395-0, 
str. 44–45, 48 

34 Tamtéž, str. 303–304 
35 HAILS, J.: Criminal Evidence. Eight Edition. Stamford: Cengage Learning, 2014. ISBN 978-

1285062860, str. 165 - 167 
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k identifikaci autora rukopisu je v České republice zpravidla jmenován znalec z oboru 

expertizy písma.36 

Znalec v USA je předvolán jako svědek zpravidla jednou ze stran, přestože soud je 

k tomu rovněž oprávněný. Znalci ovšem nejsou vybíráni ze seznamů znalců nebo z členů 

znalecké komory s povinným členstvím, jelikož nic takového v USA neexistuje. Rules of 

Evidence, Rule 702, stanovuje obecná kritéria pro přípustnost svědecké výpovědi znalcem, a 

to: (i) dovednosti, zkušenosti či vzdělání, (ii) znalcova odbornost pomůže objasnit skutkové 

otázky, (iii) výpověď je založená na dostatečných datech, (iv) výpověď je výstupem 

spolehlivých principů a metod, a (v) znalec spolehlivě aplikoval dané principy a metody 

na skutkové okolnosti. Podle rozsudku U.S. Supreme Court ve věci Daubert v. Merrell Dow 

Pharmaceuticals (1993) pak soud v každém případě předvolání znalce musí nejdříve mimo 

samotné jednání přezkoumat splnění těchto podmínek. V praxi soud předvolá znalce a 

za přítomnosti stran řízení jej vyslechne ohledně jeho odbornosti a vědecké metody, kterou 

při svém zkoumání užil. Pak teprve se pokračuje v jednání za přítomnosti poroty a 

veřejnosti.37 

  

                                                
36 PORADA, V. a kol.: Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-741-2, str. 328 
37 HAILS, J.: Criminal Evidence. cit. d., str. 167–170 
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3. Problémy staré úpravy znalectví a legislativní změny 

od 1. 1. 2021 

3.1. Stará úprava a přijímání nového zákona 

Oblast znalectví byla po více než pět desetiletí upravená zákonem č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících (dále „SZoZ“). Obdobně jako ZoZ byl i SZoZ doplněn 

podzákonnými právními předpisy Ministerstva spravedlnosti. Těmi byly: 

i. vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 

a tlumočnících (dále „Vyhláška k provedení SZoZ“), 

ii. vyhláška č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro 

výkon znalecké činnosti (dále „Vyhláška o odvětvích SZoZ“), a 

iii. instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-

26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a 

o některých dalších otázkách (dále „Instrukce k SZoZ“). 

Za půl století jeho účinnosti se jej však nepodařilo novelizovat tak, aby odpovídal 

požadavkům soudobého znalectví, a byl již léta odbornou veřejností kritizován.38 Důvodová 

zpráva k vládním návrhu ZoZ uvádí konkrétně, že: „úprava je v posledních letech své 

existence velice kritizována za mnohé nedokonalosti, nesystémová řešení, zastaralost a jiné 

nedostatky, kterými trpí. Především se jedná o problematiku zápisu do seznamu, resp. vzniku 

znaleckého oprávnění, odměňování, nedostatečných sankčních mechanismů či absence 

kontroly kvality a věcného přezkoumávání znaleckých posudků. Velice kritizována je i 

samotná profese jako taková, neboť pohled veřejnosti je významně ovlivňován negativními 

mediálními kauzami, kterých neustále přibývá.“39 

Přestože si byla vláda zjevně vědoma hlavních nedostatků staré úpravy, ani její nový 

návrh nebyl přijat bez velké kritiky. Legislativní proces trval více než rok a půl40, bylo v něm 

                                                
38 ETRYCH, R.: Znalci pod drobnohledem aneb co přináší novela zákona o znalcích a tlumočnících 

[online]. In: EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo, 5. 9. 2011 [cit. 19. 5. 2021]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/znalci-pod-drobnohledem-aneb-co-prinasi-novela-zakona-o-znalcich-a-
tlumocnicich-76836.html 

39 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 

sněmovní tisk č. 72/0, str. 30 
40 Z oficiálních webových stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR lze zjistit, že vláda předložila 

sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018 a prezident zákon podepsal 24. 9. 2019. [cit. 19. 5. 2021] Dostupné 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=72,  
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předloženo přes sto pozměňovacích návrhů, z nichž velká část byla přijata.41 Přesto tento 

návrh odborná veřejnost odsuzovala jako zcela nedostatečný s ohledem na hloubku 

systémových problémů v oblasti soudního znalectví.42 ZoZ byl však přesto přijat 

nadpoloviční většinou všech poslanců i poté, kdy návrh ZoZ zamítl senát.43 S ohledem na 

řadu změn oproti předcházející úpravě stanovili poslanci legisvakanční dobu přesahující 

jeden rok, aby poskytli všem zúčastněným osobám dostatečný čas na přípravu a určili den 

účinnosti na 1. 1. 2021. 

Nejen důvodová zpráva ZoZ formulovala řadu problémů původní úpravy znalecké 

činnosti. Následující podkapitoly se blíže zabývají tím, které to byly a zda se je podařilo 

vyřešit. 

3.2. Výběr a jmenování znalců 

Tradiční koncepcí uznávanou jak SZoZ, tak ZoZ je povinnost osoby, která chce působit 

jako znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav, být jmenována a zapsána v seznamu 

znalců.44 Podstatně se ale změnily podmínky a způsob jejich jmenování.  

 V režimu SZoZ byl zápis do seznamu znalců proveden na základě žádosti, kterou 

mohla podat osoba ucházející se o místo znalce, orgány veřejné moci, vědecké instituce a 

další instituce stanovené zákonem, jestliže to vyplývalo z předmětu jejich činnosti.45 Žádost 

musela obsahovat dokumenty prokazující splnění podmínek pro jmenování stanovené 

SZoZ.46 Požadavkem, který SZoZ specifikoval velmi nejasně, a proto mohl vyvolávat 

výkladové problémy, byla podmínka vyžadující „potřebné znalosti a zkušenosti z oboru“47. 

Ministerstvo spravedlnosti na toto ustanovení reagovalo Vyhláškou o odvětvích SZoZ 

stanovující uznávaná odvětví a Instrukcí k SZoZ, která v příloze č. 10 k jednotlivým 

odvětvím stanovovala požadovaný stupeň vzdělání, délku praxe atp. 

                                                
41 Stenozáznam schůze Poslanecké sněmovny dne 6. března 2019, 98. Vládní návrh zákona o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 72/ – třetí čtení [online], [cit. 19. 5. 2021] 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/bqbs/b03309801.htm,  
42 Korespondence Komory soudních znalců ČR (dále „KSZ“) adresovaná ústavním institucím ČR, např. 

dopis z 29.11.2018 [online], Dostupné z: https://www.kszcr.cz/soubor.html?id=32153844, [cit. 19. 5. 2021] 
nebo prohlášení účastníků 16. mezinárodní konference KSZ ze dne 29.11.2018 [online], [cit. 19. 5. 2021] 
Dostupné z: https://www.kszcr.cz/soubor.html?id=32249256  

43 Oficiální webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, proces přijetí ZoZ, [cit. 19. 5. 2021] 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=72  
44 Ust. § 2 odst. 1 SZoZ, ust. § 11 odst. 1 ZoZ 
45 Ust. § 5 odst. 1 SZoZ 
46 Ust. § 4 odst. 1 SZoZ 
47 Ust. § 4 odst. 1 písm. e SZoZ 
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Podáním žádosti se zahájilo správní řízení, v němž rozhodoval správní orgán, kterým byl 

ministr spravedlnosti, nebo předseda krajského soudu.48 SZoZ vkládal pravomoc jmenovat 

znalce primárně do rukou ministra spravedlnosti49, který ale využil svého práva a ve většině 

případů pověřil jejím výkonem předsedy krajských soudů, v jejichž obvodu má znalec 

bydliště.50 Příslušný správní orgán posoudil splnění podmínek pro jmenování a následně 

vydal rozhodnutí, jímž buď znalce jmenoval, nebo žádost zamítl.51 Následně byl znalec 

zapsán (i) do seznamu znalců vedeného krajským soudem, v jehož obvodu měl bydliště, a 

(ii) do ústředního seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti.52 

Problematický byl však právě proces posuzování splnění podmínek pro jmenování. 

Přestože v některých případech prováděl posouzení a rozhodoval ministr spravedlnosti, 

samotné ověřování splnění podmínek prováděl vždy příslušný krajský soud.53 Předseda 

krajského soudu měl při ověřování odbornosti znalce možnost využít asistenci: (i) poradních 

sborů zřízených u jeho krajského soudu54, (ii) poradních sborů jiného krajského soudu nebo 

ministra spravedlnosti55, nebo (iii) jiných odborných institucí56. Tyto poradní orgány pak 

zpravidla přezkoumaly zkušební znalecký posudek znalce a přezkoušely jej z odborných i 

obecně-procesních předpisů.57 Uvedený postup měl ale podstatné nedostatky. 

Prvním problémem byla skutečnost, že právní řád zakotvoval pouze poradní sbory 

ministra spravedlnosti58, ale už nikoli poradní sbory krajských soudů. Přestože SZoZ stanovil 

imperativ „K provedení tohoto zákona upraví ministerstvo spravedlnosti […] zřizování a 

působnost sborů pro znalecké otázky“59, žádný z podzákonných předpisů poradní sbory u 

krajských soudů nezřizoval. Instrukce k SZoZ sice stanovila „Zřídil-li předseda krajského 

soudu jako svůj poradní orgán sbor (komisi) pro znalecké otázky, může takový orgán 

spolupůsobit při jmenování znalců, ověřování odborné kvalifikace“60, porovnáme-li dikci 

tohoto ustanovení s ustanovením zřizujícím poradní sbory ministra, tj. „zřizují [se] jako 

poradní orgány ministra spravedlnosti sbory pro znalecké otázky; jejich členy jmenuje 

                                                
48 Ust. § 2 a § 3 Instrukce k SZoZ 
49 Ust. § 3 odst. 1 SZoZ 
50 Ust. § 1 Vyhlášky k provedení SZoZ; výjimkami byli znalci, kteří byli pracovníky ústředních orgánů, 

vysokých škol, vědeckých a výzkumných ústavů a také ti z oboru práva pro oblast právních vztahů k cizině. 
51 Ust. §§ 6–8 Instrukce k SZoZ 
52 Ust. § 7 odst 2 a 3 SZoZ, ust. § 4 odst. 1 Vyhlášky k provedení SZoZ, ust. § 11 Instrukce k SZoZ  
53 Ust. § 6 Instrukce k SZoZ 
54 Ust. § 34 odst. 1 Instrukce k SZoZ 
55 Ust. § 34 odst. 3 Instrukce k SZoZ 
56 Ust. § 5 odst. 3 SZoZ 
57 DÖRFL, L.: Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. cit. d., str. 41 
58 Ust. § 16 odst. 1 SZoZ 
59 Ust. § 26 SZoZ 
60 Ust. § 34 odst. 1 Instrukce k SZoZ 
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ministr spravedlnosti z řad znalců“61, nemůžeme konstatovat, že jde o zřízení. Problém 

vznikl patrně při normotvorné činnosti Ministerstva spravedlnosti. Ustanovení přechodná a 

závěrečná Instrukce k SZoZ zrušují mj. směrnici Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. 

února 1973, čj. 10/73-kontr., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti 

(dále „Směrnice 1973“), která upravovala proces jmenování znalců před Instrukcí k SZoZ. 

Právě směrnice 1973 poradní orgány u krajských soudů zřizuje.62 Lze tedy konstatovat, že se 

Ministerstvo spravedlnosti dopustilo chyby, když při přípravě nového předpisu upravujícího 

tuto oblast nezačlenilo do Instrukce k SZoZ příslušné ustanovení zřizující poradní sbory u 

krajských soudů. 

Za navazující nedostatek staré úpravy považuji absenci podrobnějších pravidel 

pro jmenování členů poradních sborů. Praxe zavedená Směrnicí 1973 a obdobně SZoZ 

stanovily pouze, že tito členové byli vybíráni předsedou krajského soudu, příp. ministrem 

spravedlnosti, a to z již jmenovaných znalců. Na členy orgánu, který měl ze své povahy 

zásadní hlas při vybírání nových znalců, tedy nebyly kladeny žádné vyšší nároky ani neplatily 

žádné záruky jejich nezávislosti či odpovědnost. 

Dalším problémem byla nejednotnost ověřování odbornosti. Jak bylo uvedeno výše, 

zákon vyžadoval pouze znalosti a zkušenosti z oboru. Vyhláška k provedení SZoZ stanovuje 

jen, že: „Krajské soudy provedou potřebná šetření a zajistí […] podmínky pro jmenování“.63 

Instrukce k SZoZ sice transparentně stanovovala minimální předpoklady pro jednotlivá 

odvětví v podobě požadovaného vzdělání, let praxe atp., nicméně vedle toho dávala možnost 

„osobu, o jejíž jmenování jde, podrobit písemnému nebo ústnímu přezkoušení, příp. 

písemnému a současně ústnímu přezkoušení, v daném oboru, odvětví, příp. specializaci nebo 

jazyce před sborem pro znalecké otázky, je-li zřízen. V řízení o jmenování znalce může být 

součástí tohoto přezkoušení vyžádání zkušebního znaleckého posudku. Výsledek tohoto 

přezkoušení je součástí podkladů pro vydání rozhodnutí“64. Jednalo se o možnost, nikoli 

povinnost, a nikde nebyla stanovena bližší pravidla pro taková přezkoušení, což zákonitě 

muselo vést k nerovným podmínkám k přístupu ke znalecké činnosti i k rozdílům v 

její kvalitě. 

Za nedokonalý aspekt rozhodování o jmenování znalců považuji i neomezenou diskreci 

předsedy krajského soudu, příp. ministra spravedlnosti, který o žádostech rozhodoval. 
                                                
61 Ust. § 16 odst. 1 SZoZ 
62 Ust. čl. 13 Směrnice 1973 
63 Ust. § 3 Vyhlášky k provedení SZoZ 
64 Ust. § 6 odst. 8 Instrukce k SZoZ 
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Vyhláška k provedení SZoZ totiž ponechávala zcela na uvážení rozhodujícího orgánu, zda je 

třeba pro daný obor v příslušném kraji jmenovat nového znalce, či nikoli.65 Neexistenci 

právního nároku na jmenování potvrdil i Ústavní soud.66 

Výše uvedené problémy výběru členů poradních orgánů v kombinaci s nejednotnými 

kritérii výběru samotných znalců měly za následek netransparentnost a arbitrárnost 

jmenování znalců, která i dle kritiky Evropské komise ohrožovala právo na svobodný přístup 

k výkonu povolání.67 Nadto zavdávaly sporům o monopolizaci některých menších oborů a 

odvětví, v nichž působí jen několik subjektů vzájemně propojených zaměstnaneckými a 

obdobnými vazbami. Ty tak mohly mít tendenci zkoumat činnost toho druhého jen velmi 

nekriticky a spíše naopak hájit současný stav oproti vnější vlivům. Například Musil v takové 

situaci pochybuje o kritické objektivitě některých znalců a znaleckých ústavů.68 

Zákonodárce si byl výše uvedených problémů vědom a reagoval na ně v ZoZ i 

prováděcích vyhláškách, které podstatně mění a upřesňují proces výběru a jmenování.69 

Zásadní změnou je centralizace. Ve věcech zápisu vedení seznamu znalců a zápisu do něj je 

nyní příslušné už jen Ministerstvo spravedlnosti, které cele převzalo agendu krajských soudů 

týkající se znalců.70 

Nutno podotknout, že k 1. 7. 2021, tedy i po šesti měsících od nabytí účinnosti ZoZ, 

existuje pouze starý seznam znalců s označením znaleckých oborů dle SZoZ a s tříděním 

znaleckých ústavů do kategorie I. a II. místo aktuálního dělení na znalecké kanceláře a 

znalecké ústavy a není znám ani plán, kdy bude nový seznam znalců dle ZoZ zpřístupněn. 

                                                
65 Ust. § 2 odst. 4 Vyhlášky k provedení SZoZ 
66 II. ÚS 153/04 ze dne 27. 10. 2005 
67 DÖRFL, L.: Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. cit. d., str. 19 
68 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. cit. d. 
Vedle monopolizace kriminalistické odorologie a forenzní biomechaniky uváděné Musilem probíhá již léta 

spor mezi znalci z oboru písmoznalectví, odvětví písmoznalectví a těmi z oboru Školství a kultura, odvětví: 

psychologie se specializací: grafologie, kdy nedostatečná specifikace těchto specializací vyústila již v řadu 

sporů v médiích i u soudu, zejm. ohledně oprávnění přezkoumávat pravost podpisu. Viz: 
i. [autor chybí] Spor o písmo. Rozpoutali jsme souboj drsných argumentů mezi grafoložkou a písmoznalcem. 

In: Parlamentní listy [online]. 09.05.2014 [cit. 21. 5. 2021]. Dostupné z: 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Spor-o-pismo-Rozpoutali-jsme-souboj-drsnych-
argumentu-mezi-grafolozkou-a-pismoznalcem-318150 

ii. LANDA, L.: Falešný podpis nepozná, přesto rozhoduje o milionech. In: Reportéři ČT [online]. 10. 5. 2015 
[cit. 2021-5-21]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1526218-falesny-podpis-nepozna-
presto-rozhoduje-o-milionech 

iii. BISKUP, P.: Boj s ministerstvem grafoložka vyhrála. Novinky.cz, Právo [online]. 26. 11. 2019 [cit. 21. 5. 

2021]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/boj-s-ministerstvem-grafolozka-vyhrala-
40304853 
69 Důvodová zpráva, sněmovní tisk č. 72/0, cit. d., str. 31 
70 Ust. § 3 a § 15 odst. 1 ZoZ 
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ZoZ dále upravil i podmínky pro výkon znalecké činnosti, kdy nejznatelnějšími změnami 

jsou jednak požadavek na „odpovídající materiálně-technické zázemí a přístrojové vybavení, 

které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti“.71 Tento požadavek je jednou ze snah 

garantovat kvalitní znalecké služby, a přestože zdánlivě zvyšuje finanční náklady vstupu 

do odvětví, dle mého názoru na praxi kvalitních znalců nic nemění, jelikož ti takové zázemí 

beztak mají. Opravňuje to sice Ministerstvo spravedlnosti přezkoumávat splnění tohoto 

požadavku, nicméně zároveň nikde není stanoveno, jaké vybavení a zázemí bude pro 

jednotlivé obory vyžadováno. Dále ZoZ naopak vypouští požadavek, aby znalec byl občanem 

ČR, příp. cizincem s trvalým pobytem v ČR. Nyní postačí pouze kontaktní adresa na území 

ČR.72 

Jednotně nyní ZoZ upravuje obecné požadavky na odbornost znalců, tj. vysokoškolské 

vzdělání tam, kde ho lze získat, pět let praxe, osvědčení atd. a Vyhláška o znaleckých 

odvětvích pak už jen konkretizuje formu vyžadovaného osvědčení/autorizace profesní 

komorou pro jednotlivá odvětví.73 

ZoZ dále vyžaduje splnění zkoušky po všech znalcích, a to ve dvou částech. První, 

obecná ověřuje znalosti procesních předpisů a provádí ji Justiční akademie. Druhá, zvláštní 

část je pak zaměřená na konkrétní odbornost znalce a vykonává ji zkušební komise 

jmenovaná ministrem spravedlnosti. Spolu s Vyhláškou o znalecké činnosti ZoZ jasně 

stanovuje jak náležitosti žádosti o zápisu do seznamu znalců, tak i podrobná pravidla obou 

částí zkoušky včetně poplatků, časových limitů, protokolu o zkoušce, omluvy ze zkoušky 

atp.74 

Přelomová je pak změna zavedení právního nároku na jmenování znalcem, jsou-li 

splněny podmínky pro jmenování včetně složení zkoušky.75 Dörfl, který v ZoZ vidí inspiraci 

slovenskou úpravou, právní zakotvení podmínek a nároku jmenování vítá. Zároveň ale 

konstatuje, že konečnou praxi to tolik nezmění, jelikož ani dosud nebyla široká diskrece 

rozhodujícího orgánu příliš uplatňována a znalci splňující podmínky byli jmenováni.76  

V krátkodobém hledisku má jistě pravdu, ale osobně důvod nevidím ani tak v ustálené praxi 

                                                
71 Ust. § 5 odst. 1 písm. c ZoZ 
72 Ust. § 4 odst. 1 písm. a SZoZ a ust. § 5 odst. 1 písm. g ZoZ 
73 Ust. § 5 odst. 1 písm. a, § 8 ZoZ a Příloha č. 2 Vyhlášky o znaleckých odvětvích 
74 Ust. § 10 ZoZ a Hlava I a Hlava II Vyhlášky o znalecké činnosti 
75 Ust. § 11 odst. 3 ZoZ 
76 DÖRFL, L.: Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. cit. d., str. 49 
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soudů jako spíš v dlouhodobém úbytku znalců a jejich výsledném nedostatku. Např. Bradáč 

totiž hovoří o úbytku více než 20 % znalců jen mezi lety 2007 a 2016.77 

S přechodem pravomocí z předsedů krajských soudů na Ministerstvo spravedlnosti 

zanikají poradní sbory u krajských soudů a nadále existují už jen ty zřízené ministrem 

spravedlnosti.78 Nicméně ZoZ kromě jejich zřízení neuvádí k poradním sborům nic dalšího. 

Bylo by logické, aby ministr spravedlnosti zřídil alespoň jeden poradní sbor pro každý 

z padesáti dvou znaleckých oborů. Ani přes urgence opakované v řádu měsíců 

před uzavřením rukopisu této práce však Ministerstvo spravedlnosti nebylo schopno 

odpovědět na žádost o informace a sdělit aktuální počet poradních sborů. 

Vyhláška o znalecké činnosti hovoří o zkušebních komisích jako o minimálně 

tříčlenných orgánech provádějících přezkoušení znalců, jejichž členy rovněž jmenuje ministr 

spravedlnosti. Ten může však vybírat ze všech fyzických osob s potřebnými předpoklady 

pro působení ve zkušební komisi. Není tedy omezen na členy poradních sborů, a dokonce ani 

na znalce.79 Zcela novým pravidlem týkajícím se zkušebních komisí je její povinnost 

nezohledňovat hospodářské zájmy potenciálních konkurentů budoucího znalce.80 Toto 

pravidlo je nepochybně další snahou o otevřenost znalecké profese a zabránění monopolizace 

jejich odvětví, přestože není stanovena žádná sankce za její porušení. Nová úprava dále 

vypustila povinnost mlčenlivosti členů poradních orgánů a zkušebních komisí, která byla 

dříve zakotvena Instrukcí k SZoZ.81 Pokud ale zohledníme, že obecná část zkoušky se koná 

u Justiční akademie,82 a zvláštní část zkoušky vedená zkušební komisí je veřejná,83 jeví se 

původní povinnost mlčenlivosti skutečně zbytečná. 

Uvedené změny ve výběru a jmenování znalců upřesnily a zakotvily důležité prvky 

podmínek a pravidel výběru znalců do zákona. Zejména podrobnou úpravu jednotného 

způsobu zkoušení považuji za zásadní změnu k lepšímu. Výběr je nyní transparentnější a 

nadto poskytuje určité garance proti monopolizaci menších odvětví jako zavedení právního 

nároku na jmenování, které posiluje právo svobodného přístupu k výkonu povolání. Na 

druhou stranu centralizace výboru čistě do rukou ministra spravedlnosti vyvolává riziko 

                                                
77 BRADÁČ, A.: Současný stav forenzních věd, zejména technických a ekonomických. In: FORENZNÍ 

VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. [online] Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017(1), 19-32, ISSN 
2533-4395. [cit. 21. 5. 2021] Dostupné z: https://www.vsfs.cz/periodika/forenzni-vedy-2017-1-02.pdf  

78 Ust. § 38 ZoZ 
79 Ust. § 14, § 24 a § 25 Vyhlášky o znalecké činnosti 
80 Ust. § 24 odst. 4 Vyhlášky o znalecké činnosti 
81 Ust. § 34 odst. 2 Instrukce k SZoZ 
82 Ust. § 10 odst. 2 ZoZ 
83 Ust. § 14 odst. 3 Vyhlášky o znalecké činnosti 
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zpolitizování tohoto procesu, kvůli kterému i Senát ZoZ zamítl.84 Nadto někteří znalci tvrdí, 

že úprava podmínek jmenování ani právní nárok současnou situaci nedostatku znalců 

nevylepší, jelikož její příčiny leží v jiných problémech, zejména odměnách znalců.85 Jako 

politováníhodnou hodnotím situaci, kdy Ministerstvo spravedlnosti nebylo schopné změnit 

seznam znalců a znaleckých ústavů, aby byl v souladu s novou právní úpravou. Jednak to 

vypovídá o nepřipravenosti Ministerstva spravedlnosti, a především to působí problémy části 

znaleckých ústavů, které nevědí, zda jsou stále ústavy, či znalecké kanceláře. 

3.3. Znalečné 

Nejvíce očekávaná změna se týkala odměňování znalců, jehož zvýšení se znalci snaží 

prosadit už řadu let.86 Obsah většiny pravidel odměňování znalecké činnosti nijak podstatně 

změněn nebyl. Znalečné se i nadále skládá z položky odměny a z položky náhrady hotových 

výdajů, příp. dalších výdajů v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku. Nezměněné 

zůstalo i základní rozdělení odměny (i) na odměnu zákonnou, kterou za vypracování 

znaleckého posudku pro orgán veřejné moci určuje a vyplácí tento orgán, a (ii) na odměnu 

smluvní, sjednanou se soukromým zadavatelem. K odměně smluvní přibyla povinnost tuto 

sjednat ještě před započetím výkonu znalecké činnosti, aby odměna nezávisela na výsledku 

této činnosti.87 Smluvní odměna je však jinak zcela na ujednání znalce a zadavatele a právní 

řád se zabývá pouze odměnou zákonnou. 

V případě znaleckých posudků zadaných orgánem veřejné moci jsou odměna i další 

náhrady určovány zadávajícím orgánem veřejné moci na základě rozmezí stanoveného 

zákonem, resp. prováděcími vyhláškami. Toto rozmezí bylo stanoveno Vyhláškou 

k provedení SZoZ na 100 Kč až 350 Kč za hodinu práce.88 Kritéria pro určení konečné 

hodinové sazby v rámci tohoto rozmezí byla a stále jsou zejm.: 

i. povaha a rozsah znaleckého úkonu, 

ii. stupeň odborné kvalifikace potřebné k provedení znaleckého úkonu, 

                                                
84 Srov. stenozáznam z 1. dne 8. schůze Senátu v 12. funkčním období dne 2. května 2019, [online] 

[cit. 21. 5. 2021] Dostupné z: 
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6214&D=02.05.2019#b19792  

85 Česká televize: Nová pravidla pro soudní znalce [online], In: Týden v justici, 17.2.2019, 
[cit. 21. 5. 2021] Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-
justici/319281381900217/  

86 RODRIGUEZ, V.: Stát nás bere na hůl, stěžují si znalci. Za své posudky chtějí dvojnásobnou odměnu 

[online]. In: Aktuálně.cz, 16. 12. 2015 [cit. 21. 5. 2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stat-nas-
bere-na-hul-stezuji-si-znalci-za-sve-posudky-chteji/r~13d9c4f0a02611e58f750025900fea04/ 

87 Ust. § 32 odst. 1–3 ZoZ 
88 Ust. § 16 Vyhlášky k provedení SZoZ 
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iii. zda úkon spočíval v přezkoumávání posudku provedeného jiným znalcem.89 

Bradáč, Kledus a Krejčíř demonstrují hodnocení náročnosti rozlišováním, které Vyhláška 

k provedení SZoZ obsahovala před novelou účinnou od roku 1993. To spočívalo 

v rozlišování na 3 stupně podle toho, zda znalecká činnost (stupeň I) nevyžadovala vědeckou 

ani vysokoškolskou kvalifikaci, (stupeň II) vyžadovala vysokoškolskou kvalifikaci, nebo 

(stupeň III) vyžadovala vědeckou kvalifikaci.90 

Právě uvedené rozmezí bylo nejdiskutovanějším aspektem staré úpravy, jelikož bylo 

stanoveno k 1. 1. 200391 a za osmnáct let se jej nepodařilo navýšit. Až Vyhláška o znalečném 

zvýšila rozmezí na 300 Kč – 450 Kč za hodinu, tedy v průměru o 66,66 %.92 I když se takové 

zvýšení může zdát jako podstatná změna, porovnáme-li to s růstem průměrné mzdy uváděné 

Českým statistickým úřadem, která mezi lety 2003 a 2020 vzrostla o 169,39 %93, vyvstává 

otázka, zda je nové rozmezí adekvátní. Vedle stanovování odměn podle hodinové sazby jsou 

některé znalecké úkony, jako např. výkon pitvy, již tradičně ohodnoceny paušální částkou. 

V těchto paušálních částkách však došlo ke zvýšení procentuálně ještě nižšímu než 

u hodinové sazby.94 

Stará i nová úprava umožňují hodinovou sazbu zvýšit o 20 %, příp. až o 50 %, ale to jen 

v případě specificky stanovených výjimek, jako je potřeba vysoké specializace u zvlášť 

obtížného úkolu, urychleného zpracování znaleckého posudku nebo provádění znaleckých 

úkonů ve dnech pracovního volna.95 K tomu je vhodné zmínit, že rovněž zůstává možnost 

odměnu naopak snížit či zcela odepřít v případech znaleckého úkonu provedeného nekvalitně 

nebo opožděně.96  

Naopak dokonce méně dostanou znalci po legislativních změnách na náhradách výdajů. 

Znalci měli a mají nárok na náhradu výdajů vynaložených v přímé souvislosti se znaleckým 

úkonem. Mezi ty se řadí zejm. hotové výdaje v přímé souvislosti s úkonem, náhrada ušlého 

výdělku, resp. za ztrátu času, je-li např. znalec předvolán orgánem veřejné moci, náklady 

                                                
89 Ust. § 25 odst. 2 Vyhlášky k provedení SZoZ a ust. § 4 odst. 2 Vyhlášky o znalečném 
90 BRADÁČ, A., KLEDUS M. a KREJČÍŘ P.: Soudní znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2010. ISBN 978-80-7204-704-8, str. 131 
91 Ust. čl. 1 vyhlášky č. 432/2002 Sb., vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška 

č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 
č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 

92 Ust. § 2 odst. 1 Vyhlášky o znalečném 
93 Český statistický úřad: Průměrná hrubá měsíční mzda, Statistika za roky 2000-2020 [online]. In: Veřejná 

databáze ČSÚ [cit. 2021-5-22]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prumerna-hruba-mesicni-mzda-graf 
94 Ust. § 23 a příloha Vyhlášky k provedení SZoZ, ust. § 5 odst. 1 a 2 a příloha č. 1 Vyhlášky o znalečném 
95 Ust. § 20 Vyhlášky k provedení SZoZ, ust. § 3 a § 5 Vyhlášky o znalečném 
96 Ust. § 27 Vyhlášky k provedení SZoZ, ust. § 8 Vyhlášky o znalečném 
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spojené s přibráním konzultanta a náklady na cestu pro znalce i konzultanta.97 Bradáč, Kledus 

a Krejčíř pak uvádějí praxi, kdy za staré úpravy mohli znalci nárokovat náhradu i řady dalších 

položek, jako např.: výdaje spojené s užitím laboratorních a obdobných přístrojů, všeobecné 

zdravotní pojištění znalce i režijní náklady (telefonní služby, pojištění, kancelářské síly atp.), 

které se vypočítávají podle podílu konkrétního znaleckého posudku na těchto nákladech. 

Bradáč, Kledus a Krejčíř vyvozují, že SZoZ ani prováděcí předpisy bližší úpravu těchto 

výdajů neobsahovaly především z důvodu společenských poměrů, které vládly při jejich 

přijímání, totiž kdy v šedesátých letech znalci neplatili zdravotní pojištění a vlastníky 

laboratorních zařízení byly zásadně veřejné výzkumné instituce zaměstnávající znalce. Dále 

však konstatuje, že pokud by znalci nyní, resp. za staré úpravy, tyto náklady zadávajícímu 

orgánu veřejné moci neúčtovali, jejich čistý zisk by se dostal do záporných čísel.98 

Vyhláška o znalečném platná a účinná od 1. 1. 2021 ovšem výslovně stanovuje, že 

v odměně jsou již zahrnuty i tzv. jiné náklady, kterými jsou náklady: 

i. spojené s povinným pojištěním znalce, 

ii. s obstaráním odpovídajícího materiálně-technického zázemí a přístrojového 

vybavení, 

iii. vynaložené na přípravné a administrativní práce, 

iv. na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění,  

v. na úhradu daně kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se 

zvyšuje znalečné.99 

Znalci tak nebudou nadále moci tyto režijní náklady uplatňovat a budou je muset hradit 

z odměny. 

Samotné vyúčtování znalečného spolu s informacemi a dokumenty odůvodňujícími 

nárokovanou výši podává znalec orgánu veřejné moci, který je zadavatelem znaleckého 

posudku, spolu s tímto posudkem. Ten má pak dle ZoZ povinnost rozhodnout o konečné výši 

znalečného bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, a následně je do 15 dnů 

vyplatit.100 Původní úprava SZoZ stanovila dvojnásobnou lhůtu 2 měsíce pro rozhodnutí a 30 

                                                
97 Ust. § 18 odst. 2 SZoZ a ust. § 25 a 28 odst. 1 Vyhlášky k provedení SZoZ, ust. § 32 odst. 1 a 3 ZoZ a 

ust. § 10 odst. 1 Vyhlášky o znalečném 
98 BRADÁČ, A., KLEDUS, M. a KREJČÍŘ, P.: Soudní znalectví, cit. d., str. 135–137 
99 Ust. § 10 odst. 3 Vyhlášky o znalečném 
100 Ust. § 34 ZoZ 
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dní pro vyplacení.101 TŘ však již před účinností ZoZ limitoval dobu pro rozhodnutí o 

znalečném v trestním řízení 30 dny a znalců v rámci trestního řízení se tedy dotkla jen změna 

lhůty pro vyplacení. Jelikož nyní platí 30 dní obecně v režimu ZoZ, bylo příslušné ustanovení 

z TŘ vypuštěno.102 

Dle mého názoru, zákonodárce a Ministerstvo spravedlnosti vykročilo při nové úpravě 

znalečného správným směrem. Zůstalo u stabilního ověřeného systému, který se snaží doplnit 

garancí nezávislosti znaleckých posudků pro soukromé zadavatele. Zásadní prvek, a to 

samotná výše odměny znalců, je však stále zcela nepřiměřený vysokým požadavkům 

kladeným na znalce a nevytváří atraktivní podmínky pro výkon znalecké činnosti. Naopak, i 

Vladimír Vácha, předseda spolku Komora soudních znalců ČR, očekává další výrazný odliv 

příslušníků této profese a její pokračující degradaci.103 

3.4. Správní dohled nad znaleckou činností 

Přestože odborná literatura označuje činnost, kdy ministerstva sledují chování 

nepodřízených osob a porovnávají je s požadavky právních norem, jako správní dozor104, 

ZoZ zvolil termín dohled. Oblast, kterou ZoZ a Vyhláška o znalecké činnosti upravují 

výjimečně stručněji než SZoZ s prováděcími předpisy, je právě dohled. Stále se nicméně 

k těmto předpisům subsidiárně užije zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

(dále „KŘ“) a SŘ.105 

Centralizace státní správy znalectví přirozeně ovlivnila i výkon dohledu nad znaleckou 

činností. V rámci úpravy účinné do 31. 12. 2020 byl dohled rozdělen v závislosti 

na jmenování znalců. Ministr spravedlnosti, resp. jím pověřená úřední osoba prováděla 

dohled nad znaleckými ústavy a znalci, které jmenoval ministr spravedlnosti, a předseda 

krajského soudu prováděl dohled nad těmi znalci, které měl oprávnění jmenovat sám. 

Přestože původní návrh ZoZ zamýšlel zachovat dohled vykonávaný předsedy krajských 

soudů, v rámci pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně byla upřednostněna 

                                                
101 Ust. § 19 odst. 1 SZoZ 
102 Ust. § 111 (3) TŘ před novelou dle zákona č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích účinnou od 1. 1. 2021 

103 VÁCHA, V., předseda Komory soudních znalců ČR. [online] In: Týden v justici, cit. d. 
104 HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3, str. 283 - 284 
105 Ust. §§ 2–4 a § 25 Instrukce k SZoZ  
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centralizace a znalecká agenda krajských soudů přešla zcela na jediný správní orgán, 

tj. Ministerstvo spravedlnosti.106 

Vedle centralizace se změny ale dotkly i rozsahu a způsobu provádění dohledu 

nad znaleckou činností. Dörfl shrnuje, že jeho obsahem za staré úpravy bylo dohlížení nad: 

i. „aktuálností zápisů v seznamu znalců […], 

ii. vedením znaleckých deníků, 

iii. řádným výkonem znalecké činnosti v konkrétních případech na základě podnětů 

orgánů veřejné moci, fyzických či právnických osob.“107 

K tomu je vhodné doplnit, že důležitou součástí dohledu bylo a stále je i postihování 

osob vydávající se za znalce nebo znalecké ústavy neoprávněně.108 

I nová úprava vyžaduje po znalcích jejich zápis do seznamu znalců, a proto je aktuálnost 

jeho údajů i nadále důležitou součástí dohledu.109 ZoZ nicméně nyní přesně stanovuje výčet 

údajů povinně zapisovaných do tohoto seznamu a svým rozdělením na část veřejnou a 

neveřejnou nahrazuje starou konstrukci neveřejného osobního spisu znalce.110 

Znalecké deníky vedli povinně všichni znalci za staré úpravy buď v listinné, nebo 

elektronické podobě a zapisovaly do něj provedení veškerých znaleckých posudků, jejich 

zadavatele, výši odměny atd.111 Dle Vyhlášky k provedení SZoZ se pak správní orgán měl 

povinnost v rámci pravidelných prohlídek přesvědčovat, „zda deníky jsou řádně vedené“,112 

což doplňuje Instrukce k provedení SZoZ o povinnost ověřovat i „formální úplnost a 

úměrnost odměn účtovaných orgánům veřejné moci“.113 Dörfl uvádí, že kontrola znaleckého 

deníku probíhala v režimu úkonů předcházejících kontrole dle KŘ a až na základě případných 

zjištění o porušení povinností, kdy si správní orgán vyžádal konkrétní znalecký posudek 

ke zhodnocení, se jednalo o  kontrolu dle KŘ.114 Znalecké deníky však byly k 1. 1. 2021 

zrušeny a dohled se bude místo nich týkat nově zavedené evidence posudků spravované 

Ministerstvem spravedlnosti. Ta má obsahovat jednak údaje stejné jako znalecké deníky, a 

                                                
106 Srov. ust. § 3 v původním vládním návrhu ZoZ Sněmovní tisk č. 72/0. In: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky [online]. [cit. 15. 5. 2021]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=72 a současné znění ust. § 3 ZoZ 

107 DÖRFL, L.: Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. cit. d., str. 42 
108 Ust. § 3 odst. 2 Instrukce k SZoZ a ust. § 41 a § 42 odst. 1 ZoZ 
109 Ust. § 11 odst. 1 a § 35 odst. 1 a 2 ZoZ 
110 Ust. § 13 Instrukce k SZoZ a ust. § 16 ZoZ 
111 Ust. § 15 SZoZ a ust. § 8 odst. 1 Vyhlášky k provedení SZoZ 
112 Ust. § 8 odst. 2 Vyhlášky k provedení SZoZ 
113 Ust. § 29 Instrukce k SZoZ 
114 DÖRFL, L.: Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. cit. d., str. 42–43 
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dále některé další záznamy jako označení osob, které se podílely na zpracování znaleckého 

posudku, jednací číslo zadávajícího orgánu veřejné moci atd.115 K 1. 7. 2021, tedy šest 

měsíců po nabytí účinnosti příslušných předpisů, ale Ministerstvo spravedlnosti stále 

nezprovoznilo evidenci posudků, a znalci tak i dle konstatování Ministerstva spravedlnosti 

povinnost zápisu do evidence posudků nemají v souladu se zásadou impossibilium nulla 

obligatio est.116 

Za předpokladu, že je evidence posudků zpřístupněná, je Ministerstvo spravedlnosti 

povinno překontrolovat řádné a včasné provádění zápisů do této evidence u všech znalců 

alespoň jednou ročně.117 Stejně jako za staré úpravy má i oprávnění vyžádat si jednotlivé 

posudky znalce k bližší kontrole.118 

Obsahem dohledu je v neposlední řadě pak kontrola jednotlivých případů znaleckého 

zkoumání a jeho výstupů na základě vnějšího podnětu. Kontrola je vždy zahájena z úřední 

povinnosti, avšak podnět k ní může podat orgán veřejné moci a kterákoli právnická či fyzická 

osoba. ZoZ na rozdíl od Instrukce k SZoZ výslovně nezmiňuje podněty fyzických a 

právnických osob, avšak ty jej mohou podat v souladu s ustanoveními SŘ.119 ZoZ navíc nově 

zavádí povinnost, aby „zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že 

v souvislosti s výkonem znalecké činnosti došlo k porušení tohoto zákona, oznámí to bez 

zbytečného odkladu ministerstvu“.120 Křístek upozorňuje, že tato povinnost se vztahuje 

na znalecké posudky předložené oběma stranami. Pokud tedy orgán činný v trestním řízení 

zjistí byť jen drobné formální pochybení ve znaleckém posudku předloženém stranou 

obhajoby, má povinnost tuto skutečnost oznámit Ministerstvu spravedlnosti, které následně 

provede kontrolu. Křístek se ale obává, že soud bude na chyby znaleckých posudků 

upozorňovat především strana obhajoby, a to za účelem poškodit znalce přibraného orgánem 

činným v trestním řízení, jehož závěr se jí nehodí.121 

                                                
115 Ust. § 29 ZoZ, ust. § 60 a Příloha č. 2 Vyhlášky o znalecké činnosti 
116 Vyjádření Ministerstva spravedlnosti [online] In: Justice.cz [cit. 1. 6. 2021], Dostupné na: 

https://znalci.justice.cz/evidence/ 
117 Ust. § 29 odst. 7 ZoZ 
118 Ust. § 35 odst. 3 ZoZ 
119 Ust. § 24 odst. 2 Instrukce k SZoZ, ust. § 42 SŘ 
120 Ust. § 36 odst. 1 ZoZ 
121 KŘÍSTEK, L.: Paranoidní pohled na zákon o znalcích (nejen) pro advokáty. In: ADVOKÁTNÍ DENÍK 

[online]. 1. 10. 2020 [cit. 28. 5. 2021]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2020/10/01/paranoidni-pohled-na-
zakon-o-znalcich-nejen-pro-advokaty/ 

KŘÍSTEK, L.: KOMENTÁŘ: Zákon pro znalce představuje ,samý bič a žádný cukr‘. In: Lidovky.cz 

[online]. 24. 9. 2019 [cit. 28. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/komentar-zakon-pro-znalce-
predstavuje-samy-bic-a-zadny-cukr.A190922_123116_ln_byznys_pravo_ssu 
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Otázky vyvolávala změna týkající se přezkumu věcné správnosti znaleckých posudků. 

SZoZ stanovoval pouze, že odbornou činnost je nutné vykonávat řádně. Instrukce k SZoZ 

pak řádným výkonem „rozumí nejen dodržení stanovených formálních a obsahových 

náležitostí úkonu (§ 13 a § 14 vyhlášky), ale též provedení úkonu s náležitou odbornou péčí 

(lege artis). Správní orgán je oprávněn ověřit, zda je závěr posudku přezkoumatelný a postup 

znalce opakovatelný, zda neodporuje zásadám formální logiky, zda měl znalec k dispozici 

všechny relevantní podklady a náležitě je v posudku označil a zda s přihlédnutím ke vstupním 

informacím použil určitou metodu, postup či údaj důvodně […] Za daným účelem si správní 

orgán zpravidla vyžádá součinnost sboru pro znalecké otázky“.122 Správní orgán se tedy měl 

jednak zaměřit na formální náležitosti a dále se ve spolupráci s poradními sbory zabývat 

správností vědeckého postupu s ohledem na dosaženou úroveň vědeckého poznání. Nebyl 

oprávněn hodnotit konkrétní závěry, pokud byly logicky koherentní se správným vědeckým 

postupem. Dörfl v této spojitosti připomíná judikaturu NS a ÚS, která, i když se netýká 

správního orgánu ale soudu, vyvozuje povinnost hodnotit srozumitelnost, logičnost a 

přezkoumatelnost posudku, ale ověřování věcné správnosti jeho závěrů vyhrazuje pouze 

reviznímu znaleckému posudku. 

Oproti tomu ZoZ říká, že: „Orgán dohledu prověřuje, zda znalci postupují v souladu 

s tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení a obecně uznávanými postupy 

a standardy daného oboru a odvětví. Orgán dohledu je oprávněn posuzovat věcnou správnost 

znaleckého posudku. Při posuzování věcné správnosti znaleckého posudku orgán dohledu 

kontroluje zejména, zda znalec při zpracování posudku postupoval s odbornou péčí, včetně 

toho, zda je posudek v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a 

odvětví.“123 V rámci tohoto ustanovení se objevují dva nové prvky, a to (i) uznávané postupy 

a standardy oboru a odvětví a (ii) posuzování věcné správnosti. 

Zmínka o uznávaných standardech může napovídat, že Ministerstvo spravedlnosti bude 

porovnávat vědecké metody ve znaleckých posudcích s vlastním výčtem uznávaných postupů 

a standardů. Část odborné veřejnosti se tak začala zajímat, zda a kdy budou tyto postupy 

zpřístupněny veřejnosti, aby se jim znalci mohli přizpůsobit, a vyhnuli se tak případnému 

postihu. Ministerstvo spravedlnosti ale ve svém oficiálním podcastu vydaném k objasnění 

legislativních změn ústy ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Martina Richtera 

konstatuje, že žádné takové seznamy postupů a standardů nepřipravuje a ani to neplánuje. 

                                                
122 Ust. § 22 odst. 1 Instrukce k SZoZ 
123 Ust. § 35 odst. 2 ZoZ 
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Přestože se zákonná formulace změnila, Ministerstvo spravedlnosti bude i nadále hodnotit 

znalecké posudky optikou metod a standardů obecně přijímaných odbornou veřejností v tom 

kterém odvětví v době vypracování posudku, tedy de lege artis.124 Ministerstvo spravedlnosti 

samo žádné konkrétní standardy neuvádí, ale například Porada odkazuje na znalecké 

standardy vypracované Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.125 

K posuzování věcné správnosti Martin Richter dále sděluje, že Ministerstvo 

spravedlnosti se nepovažuje za super revizní orgán, který je s to najít správný znalecký závěr, 

zatímco všechny ostatní závěry jsou špatné. Při kontrolách správnosti znaleckých posudků 

bude pouze ověřováno, zda znalec postupoval s odbornou péčí, zda logicky formuluje 

přezkoumatelné závěry a nedopouští se při tom excesů. Pouze pokud by znalec zvolil metodu 

zjevně vyloučenou pro posouzení dané věci nebo se při vyvozování závěrů dopustil zásadní 

chyby, aplikovalo by Ministerstvo spravedlnosti nápravná, příp. sankční opatření.126 

Je třeba dodat, že ZoZ a Vyhláška o znalecké činnosti nyní podrobně popisují formální 

náležitosti znaleckých posudků i postupu, jakým se mají zpracovávat. Podrobně jsou tak 

určeny povinné údaje titulní a poslední strany posudku, povinnost uvádět u jednotlivých částí 

posudku osoby, které se na jejich přípravě podílely, formát elektronického posudku a mnohé 

další.127 

Právě na formální náležitosti dává důraz i správní trestání znalecké činnosti. ZoZ 

zakotvuje celkem patnáct druhů přestupků znalců, což je o šest více než dle SZoZ.128 K 

původním přestupkům jako porušení (i) mlčenlivosti, (ii) odmítnutí podat posudek orgánu 

veřejné moci bez vážných důvodů nebo (iii) nesprávné vyúčtování odměny přibyly nové 

přestupky. Jsou to mimo jiné neplnění povinnosti oznámit změnu údajů zapisovaných do 

seznamu znalců, neuchování stejnopisu znaleckého posudku po dobu deseti let nebo případ 

chybějících náležitostí znaleckého posudku. Pouze jeden přestupek postihuje znalce 

nevykonávající činnost nestranně, osobně a s odbornou péčí.129 Zároveň přibyly i přestupky 

osob, které znalci byly, ale neodevzdaly znaleckou pečeť či porušily povinnost 

mlčenlivosti.130 

                                                
124 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Vaše dotazy. In: Podcast [online]. [cit. 29. 5. 2021]. Dostupné 

z: https://znalci.justice.cz/podcasty-vase-dotazy/ 
125 PORADA, V. a kol.: Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. cit. d., str. 558–559 
126 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Vaše dotazy. cit. d. 
127 Ust. § 28 ZoZ a ust. §§ 39–59 Vyhlášky o znalecké činnosti 
128 Ust. § 25a a §25b SZoZ, ust. § 39 ZoZ 
129 Ust. § 39 odst. 1 písm. b ZoZ 
130 Ust. § 41 odst. 1 písm. c, d ZoZ 
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ZoZ s sebou dále přinesl zvýšení pokut za přestupky z původního maxima 100 000 Kč, 

příp. 200.000 Kč v závislosti na druhu přestupku na nynějších 75 000 Kč nebo 250 000 Kč, 

příp. až 500 000 Kč. Znalecké ústavy měly dříve maximum 400 000 Kč, ale ZoZ úpravu 

přestupků a pokut pro fyzické a právnické osoby sjednocuje. Poláček v tomto kontextu hovoří 

o drakonické úpravě správního trestání, když za téměř polovinu přestupků je možno uložit i 

půlmilionovou pokutu, u některých z přestupků je možné spolupachatelství a institut výzvy 

znalce k odstranění nedostatku ZoZ ve spojitosti s přestupkem nezná.131 ZoZ umožňuje 

vyzvat znalce k nápravě jen v případě sankce nejzávažnější, a to před rozhodnutím o zrušení 

znaleckého oprávnění.132 

Právě možnost zrušení znaleckého oprávnění a vyškrtnutí ze seznamu znalců zůstala 

vedle peněžité pokuty jednou ze sankcí ukládaných za porušování znaleckých povinností. 

ZoZ ovšem neváže toto rozhodnutí na spáchání konkrétních přestupků, jako tomu činil SZoZ, 

ale opravňuje Ministerstvo spravedlnosti zrušit oprávnění tomu znalci, který závažně nebo 

opakovaně porušuje povinnosti dle ZoZ.133 Hypoteticky je tedy možná situace, kdy znalec, 

který nebyl nikdy uznán vinným ze spáchání přestupku, bude vyškrtnut ze seznamu znalců. 

V takovém případě by ale musel před tím dostat alespoň výtky, které ZoZ umožňuje uložit za 

drobné nedostatky a poklesky v činnosti znalce.134 

Novinkou ZoZ je zrušení znaleckého oprávnění, pokud znalec nevypracoval 

za posledních pět let více než tři znalecké posudky nebo nepředložil doklad o pojištění 

pro případ povinnosti nahradit újmu. Další dvě možnosti zrušení znaleckého oprávnění, tj. 

v případě neschopnosti vykonávat znaleckou činnost řádně ze zdravotních důvodů a v situaci, 

kdy znalec přestal splňovat obecné podmínky pro jmenování, přebírá ZoZ ze staré úpravy.135 

Ministerstvo spravedlnosti může kromě zrušení i nadále pozastavit oprávnění vykonávat 

znaleckou činnost. Vyjma případu, kdy o to znalec požádal sám, bylo za staré úpravy vždy 

v diskreční pravomoci předsedy senátu, zda oprávnění pozastaví, a to i když šlo o znalce, 

který měl nastoupit výkon trestu odnětí svobody nepodmíněně. V úpravě ZoZ je ale 

Ministerstvo spravedlnosti v případě vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně 

povinné oprávnění znalce pozastavit. Dalšími změnami jsou možnost pozastavení v případě 

                                                
131 POLÁČEK, B.: Krátké zamyšlení nad novým znaleckým zákonem. In: ADVOKÁTNÍ DENÍK [online]. 

29. 4. 2020 [cit. 29. 5. 2021]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2020/04/29/kratke-zamysleni-nad-novym-
znaleckym-zakonem/ 

132 Ust. § 14 odst. 2 ZoZ 
133 Ust. § 14 odst. 1 písm. e ZoZ 
134 Ust. § 37 ZoZ 
135 Ust. § 14 odst. 1 písm. a–d ZoZ 
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trestního stíhání znalce za jakýkoli trestný čin, nikoli jen za úmyslný trestný čin, a dále 

možnost pozastavení z důvodu zdravotních problémů znemožňujících řádný výkon znalecké 

činnosti. 

Legislativní změny s sebou přinesly do oblasti dohledu nad znaleckou činností řadu 

změn. Za nejznatelnější považuji (i) centralizaci pod Ministerstvem spravedlnosti, (ii) 

stanovení podrobných, jednotných náležitostí znaleckých posudků a (iii) nahrazení 

znaleckých deníků částečně veřejnou evidencí posudků. Je až k ostudě Ministerstva 

spravedlnosti, že nebyla přes podstatnou legisvakanční dobu s to tuto evidenci zpřístupnit. 

Dále vyvstává otázka, zda bude Ministerstvo spravedlnosti po zprovoznění evidence posudků 

schopné dostát své povinnosti kontroly všech jeho záznamů alespoň jednou ročně s ohledem 

na počet téměř šest tisíc znalců a více než dvou stovek znaleckých ústavů a kanceláří v ČR.136 

Zároveň souhlasím s řadou odborníků, kteří kritizují zpřísnění správního trestání jako 

nepoměrné, zejména s ohledem na odměňování znalců. Dle mého názoru ZoZ buď neměl 

obsahovat řadu přestupků za formální pochybení, anebo za tyto chyby měl stanovovat velmi 

nízké sankce. Zakotvení možnosti výzvy znalce k nápravě před zahájením projednávání 

přestupku považuji rovněž za vysoce žádoucí. Na druhou stranu rozšíření případů 

odůvodňujících pozastavení nebo zrušení znaleckého oprávnění mi přijdou z dlouhodobého 

hlediska jako spíše přínosná pro kvalitu znalecké činnosti. 

  

                                                
136 Seznam znalců a seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti 

[online], [cit. 1. 6. 2021] Dostupné z: 
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=2 a 
http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm&Seq=2 
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4. Kognitivní zkreslení znaleckého zkoumání 

4.1. Informace poskytované znalci a jejich vliv 

Když je znalec pověřen vypracováním znaleckého posudku, jsou mu v souladu 

s ust. § 107 odst. 1 TŘ vedle otázek, na něž má odpovědět, zároveň poskytnuty potřebné 

informace o projednávaném případu. Znalci se kromě poskytnutí potřebných vysvětlení 

umožní i nahlédnout do spisů projednávané věci, nebo mu jsou spisy dokonce zapůjčeny, je-li 

toho třeba. Nadto je možné, aby se znalec účastnil úkonů trestního řízení, jako je mimo jiné 

výslech svědků, během kterého může klást svědkům otázky. Dané ustanovení limituje objem 

a druh informací poskytovaných znalci pouze slovy „Je-li toho k podání posudku třeba“ a 

„V odůvodněných případech“. K tomu ovšem Šámal doplňuje, že v praxi se znalci poskytne 

celý spis, přestože by měl být zároveň poučen, že může vycházet jen z důkazů, které orgán 

činný v trestním řízení opatřil zákonným procesním postupem.137 Výsledkem uvedené právní 

úpravy a praxe je to, že ke znalci se dostanou jak ty údaje, které o věci znát potřebuje, tak 

rovněž mnohé informace, které nepotřebuje a které naopak mohou jeho zkoumání uškodit a 

zásadním způsobem ovlivnit jeho závěry. 

Jakým způsobem mohou kontextuální informace o případu znalcovo zkoumání ovlivnit, 

lze dobře demonstrovat na identifikaci osob podle daktyloskopických stop. Ve společnosti 

široce rozšířený mýtus, že se jedná o relativně jednoduchou a neomylnou metodu srovnávání 

papilárních linií otisků prstů jejich překryvem, které provádí počítač, je velmi vzdálený 

skutečnosti. Podstatou této metody je srovnání daktyloskopické stopy z místa činu se 

srovnávacím materiálem, tj. otisky z počítačových databází, příp. otisků obviněného. Kvalita 

daktyloskopické stopy může být ovšem různá v závislosti na způsobu vytvoření otisku, druhu 

a nerovnostem materiálu, na němž byla vytvořena, příp. jejím částečném zničení. 

Daktyloskopická stopa tak často představuje zdeformovaný obraz papilárních linií a při jejich 

pouhém překryvu se srovnávacím materiálem by ke ztotožnění nedošlo. Neporovnávají se 

tedy otisky jako celek, nýbrž jednotlivé identifikační znaky, tzv markanty, kterými jsou různé 

druhy rozdělení, ukončení či smyčky papilárních linií. Konkrétně se porovnává druh, počet a 

vzájemná geometrická závislost markantů v daktyloskopické stopě a ve srovnávacím 

materiálu. V tom může pomoci počítačový program, který je schopen v krátkém čase projít 

                                                
137 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, ISBN: 978-80-7400-465-

0, str. 1592 
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obrovské databáze srovnávacích materiálů, z nichž vybere několik nejpodobnějších otisků, 

jež nabídne znalci k finálnímu porovnání.138 

Znalec či jiný forenzní expert však hraje nezastupitelnou roli už od začátku celého 

procesu identifikace, kdy v první fázi vybírá a zajišťuje vhodné daktyloskopické stopy 

na místě činu. V druhé fázi provádí příp. s pomocí počítače porovnávání se srovnávacím 

materiálem a ve třetí fázi musí sám provést souhrnné zhodnocení dílčích závěrů a formulovat 

konečný výrok o úplné nebo částečné shodnosti či neshodnosti daktyloskopické stopy se 

srovnávacím materiálem. Je tedy zejména na jeho schopnosti vizuální analýzy a komparace, 

které markanty dokáže extrahovat a jak vyhodnotí jejich geometrický vztah.139 

Výzkum vlivu informací o okolnostech případu na znalce při identifikaci podle 

daktyloskopických stop provedli v roce 2005 Dror, Charlton a Péron. Účastníky jejich testu 

bylo pět znalců z USA, UK, Izraele, Nizozemí a Austrálie, kdy každý z nich měl více než 

patnáctiletou praxi v oblasti daktyloskopie. Každý z těchto znalců obdržel daktyloskopické 

stopy a srovnávací materiál, které již sám pět let před tím zkoumal a identifikoval jako 

shodné. Za účelem zvýšení věrohodnosti testu byly tyto otisky znovu přezkoumány jinými 

znalci z oboru daktyloskopie s mnohaletou praxí a opět prohlášeny za shodné. Testovaným 

znalcům byly však spolu s otisky prstů poskytnuty zavádějící kontextuální informace, že se 

jedná o otisky z nechvalně známého vyšetřování teroristických útoků v Madridu, v němž byl 

právě na základě identifikace podle daktyloskopických stop nejprve obviněn Brandon 

Mayfield, aby se později ukázalo, že vyšetřovatelé FBI udělali chybu a daktyloskopické stopy 

z tohoto případu se s otisky Brandona Mayfielda neshodují. Přestože byli znalci instruováni, 

aby nebrali zavádějící kontextuální informace v potaz, většina z nich se nechala ovlivnit. 

Celkem čtyři z pěti znalců změnili svůj původní závěr o shodnosti otisků. Tři ve shodě 

s kontextuálními informacemi rozhodli, že otisky shodné nejsou. Jeden z testovaných 

prohlásil, že nemá dostatek informací, aby mohl učinit definitivní závěr, a pouze jeden ze 

znalců se nenechal ovlivnit a potvrdil své původní rozhodnutí o jejich shodnosti.140 

Dror, Charlton a Péron uvádí, že cílem daného testu nebylo ukázat na nedbalost určitých 

znalců, natož zpochybnit celou identifikaci pomocí daktyloskopických stop. Pouze dokládají, 

že v obtížných případech, kdy se podaří zajistit pouze částečné nebo znehodnocené otisky 
                                                
138 PORADA, V. a kol.: Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. cit. d., str. 262–265 
139 Tamtéž, str. 325–326 
140 DROR, I. E., CHARLTON, D. a PÉRON, A.: Contextual information renders experts vulnerable 

to making erroneous identifications. Forensic Science International [online]. 2006, 156(1), 74-78 
[cit. 5. 6. 2021]. ISSN 03790738. Dostupné z: doi:10.1016/j.forsciint.2005.10.017 
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prstů, je rozhodování znalců vystaveno enormnímu vlivu kontextuálních, byť zcela 

irelevantních informací, které mohou mít na znalcovy závěry podstatný dopad.141 

Rolí kognitivního zkreslení mimo jiné v oblasti daktyloskopie se zabývala i řada dalších 

vědců. Např. Earwaker a kol. testovali vliv kontextuálních informací na rozhodování znalce 

už v prvotním stadiu vyhledávání otisků prstů a jejich hodnocení, zda jsou dostatečné 

pro užití při identifikaci. Bylo prokázáno, že informace o závažnosti trestného činu, z něhož 

měly otisky pocházet, znalce ovlivnila. Ti pak jako dostatečné zajišťovali i velmi nekvalitní 

otisky z trestného činu vraždy, a naopak nepřijímaly kvalitní otisky z trestného činu 

krádeže.142 

Langenburg a kol. se naopak zaměřili na ovlivnění znalce provádějícího revizní posudek, 

kdy znalec ví, kdo a jak před ním již rozhodl. Test byl proveden nejprve se 43 znalci a 

následně zopakován s 86 studenty vysokých škol, kteří prošli trojsemestrálním kurzem 

identifikace podle daktyloskopických stop. Tito znalci a později studenti byli náhodně 

rozděleni do tří skupin a měli přezkoumat shodnost šesti párů daktyloskopických stop se 

srovnávacím materiálem. Jedna skupina byla kontrolní a nedostala žádné kontextuální 

informace. Druhá skupina obdržela k otiskům prstů informaci o tom, že je již porovnával 

školený odborník a jak rozhodl. Třetí skupina dostala rovněž závěry předcházejícího 

zkoumání, avšak s informací, že tyto závěry formuloval mezinárodně uznávaný znalec. 

Závěry mohly znít tak, že otisky jsou buď shodné, neshodné nebo neprůkazné. Některé 

závěry byly správné a některé záměrně chybné. Dle Langenburga a kol. výsledky testu 

potvrdily kognitivní zkreslení předcházejícím závěrem jak u studentů, tak u znalců, přestože 

u znalců nebylo zkreslení tak signifikantní. I profesionální znalci, kteří dostali informace o 

předcházejícím posouzení, měli tendenci rozhodněji potvrzovat shodnost, byla-li již dříve 

prohlášena, a naopak sklon uzavírat jako neprůkazné, pokud byli vystaveni zavádějícímu 

závěru. Z testu vyplývá i poznatek, že kognitivní zkreslení působí znatelně více, pokud jsou 

dle předcházejícího závěru otisky neshodné nebo neprůkazné.143 

Vliv kontextuálních informací na závěry znalce se neomezují jen na obory založené 

na vizuální analýze a komparaci jako daktyloskopie nebo třeba písmoznalectví. Můžeme je 

                                                
141 Tamtéž 
142 EARWAKER, H., MORGAN, R., HARRIS, A. a HALL, L.: Fingermark submission decision-making 

within a UK fingerprint laboratory: Do experts get the marks that they need? Science & Justice [online]. 2015, 
55(4), 239-247 [cit. 10. 6. 2021]. ISSN 13550306. Dostupné z: doi:10.1016/j.scijus.2015.01.007 

143 LANGENBURG, G., CHAMPOD, Ch. a WERTHEIM, P.: Testing for Potential Contextual Bias 
Effects During the Verification Stage of the ACE-V Methodology when Conducting Fingerprint Comparisons. 
Journal of Forensic Sciences [online]. 2009, 54(3), 571-582 [cit. 10. 6. 2021]. ISSN 00221198. Dostupné z: 
doi:10.1111/j.1556-4029.2009.01025.x 
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zaznamenat i v oborech odlišných, postavených na zcela rozdílných postupech. Morling a 

Hennenberg dokládají případy, kdy kontextuální informace negativně působily 

na vyšetřovatele požárů.144 Jako aktualitu (vydáno 20. února 2021) lze dále uvést výzkum 

Drora a kol., který prokázal vliv irelevantních kontextuálních informací na závěry soudních 

lékařů zkoumajících příčinu smrti dítěte.145 

Uvedené výzkumy se zaměřují na obory tradičně považované za velmi spolehlivé. 

Důvodem je to, že právě jejich relativní exaktnost současně poskytuje kvalitní data 

pro výzkum působení dalších faktorů. Věřím, že obory jako je psychologie a psychiatrie, ač 

nejsou zkoumány z perspektivy kognitivního zkreslení tak jako daktyloskopie, představují 

ještě větší míru rizika kognitivního zkreslení. Subjektivní povaha zkoumání v takových 

oborech může být ještě více ovlivněna při výběru metod a hodnocení jejich výstupů, kdy 

v jednom případu můžeme narazit na více zcela rozdílných závěrů, jak je vidět i v praxi.146 

4.2. Původ a druhy kognitivního zkreslení znalce 

Odpověď na otázku, proč se úsudek znalců může lišit v závislosti na irelevantních 

informacích o zkoumaném případu, nabízí teorie duálních procesů myšlení.147 Tu vysvětluje 

Kahneman tak, že lidský mozek je schopen uvažovat dvěma způsoby. Způsob rychlý, 

intuitivní, nazývá systémem 1. Tento druh myšlení užíváme automaticky, bez vědomé 

kontroly a není s ním spojeno žádné mentální úsilí. Užíváme ho např. při zjištění, že jedna 

věc je vzdálenější než druhá, při rozeznání nepřátelského tónu v hlasu jiné osoby nebo při 

řízení auta na prázdné silnici. Druhý způsob, analytický a logický, nazývá systém 2. Systém 2 

je naopak spojen s vědomým, mentálním úsilím. Užíváme jej při řešení matematické rovnice, 

při hledání nevýrazné osoby v davu nebo při vyplňování daňového přiznání.148 

                                                
144 MORLING, N. R. a HENNEBERG, M. L.: Contextual information and cognitive bias in the forensic 
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ATHERTON, D. S.: Cognitive bias in forensic pathology decisions. Journal of Forensic Sciences [online]. 
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147 KAHNEMAN, D., & FREDERICK, S.: Representativeness Revisited: Attribute Substitution in 
Intuitive Judgment. In: T. GILOVICH, D. GRIFFIN, & D. KAHNEMAN (Eds.), Heuristics and Biases: The 
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- 39 - 

Systém 1 používáme neustále a nejsme schopni jej vypnout. Vnímá a hodnotí naše okolí 

a automaticky generuje výstupy v podobě názorů, impulzů a rozhodnutí. Systém 2 monitoruje 

výstupy systému 1 a může je upravit nebo zcela nahradit, pokud je vyhodnotí jako chybné 

nebo pokud systém 1 žádný výstup v nové či složité situaci nenabídne. Ty výstupy, které 

systém 2 ponechá bez úpravy, nazýváme jako intuitivní. Na první pohled by se mohlo zdát 

výhodné vždy používat systém 2, ale není tomu tak. Ten je totiž pomalý a naprostou většinu 

činností v našem životě potřebujeme vyřešit rychle a intuitivně. Užívání systému 2 je rovněž 

spojeno s velkou námahou, a proto jej lidská mysl ze své přirozenosti používá, pouze když 

systém 1 není schopen nabídnout uspokojující výsledky. Skutečným problémem je však to, že 

mysl systém 2 někdy nezapojí tam, kde by měl zasáhnout, nebo jej z důvodu vyčerpání 

vypojí tam, kde jej stále potřeba je a lidské vědomí nad tímto nemá úplnou kontrolu.149 Může 

se rovněž stát, že oba systémy nabídnou odpověď na otázku, jež před člověkem stojí, avšak 

člověk pod tlakem okolností vědomě zvolí silnou intuitivní reakci.150 

Příčinu, proč systém 1 vygeneruje výstup a systém 2 jej neopraví, přestože je mylný, 

vysvětlují Kahneman a Frederick tzv. substitucí atributů. Atributem je míněn faktor nebo 

vlastnost, které se mysl snaží zhodnotit a vyřešit tak nějaký problém. Když člověk stojí před 

rozhodnutím, mysl zahájí hledání správné odpovědi, tj. přistoupí ke zhodnocení tzv. cílového 

atributu. Správnou odpověď může poskytnout okamžitě systém 1, je-li už odpověď v paměti. 

Pokud ji ale systém 1 nemá, může zhodnotit jiný, tzv. heuristický atribut, jenž je s cílovým 

atributem nějakým způsobem asociován, a nabídnout nesprávnou odpověď, kterou systém 2 

kvůli blízké asociaci nezachytí. Příkladem může být zhodnocení přínosu uchazeče o pracovní 

pozici v týmu. Vedoucí týmu, který vede pohovor s uchazečem, potřebuje ohodnotit cílový 

atribut, tj. uchazečův přínos. Za tímto účelem ale musí zkombinovat řadu kritérií, která mají 

různou váhu, a jde tak o náročnou myšlenkovou operaci, na níž systém 1 neumí dát rychlou 

odpověď. Systém 1 však místo přínosu najde odpověď na heuristický atribut, a to působivost 

osobního vystupování uchazeče při pohovoru. Vedoucí týmu jej tak může vysoce ohodnotit 

ne pro jeho pracovní přínos, ale pro schopnost vyvolat svým vystupováním dobrý dojem, 

čímž vznikne zkreslení úsudku vedoucího. Ke zkreslení dojde tedy, jsou-li kumulativně 

splněny podmínky: (i) cílový atribut není snadno dostupný, (ii) heuristický atribut je snadno 

dostupný, a (iii) záměna není zaznamenána a opravena systémem 2.151 Na základě substituce 
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atributů Kahneman a Frederick pak definují tzv. heuristiku jako opakovaný, systematický 

proces, kdy je složitá otázka zodpovězena výměnou této otázky za jinou, jednodušší, a 

přijetím odpovědi na jednodušší otázku za správnou.152 

V důsledku systematické chyby v našem vnímání vytvořeném heuristikou vznikají 

kognitivní iluze. Pohl definuje kognitivní iluzi na základě pěti kritérií: 

i. vede k pozměnění vnímání, úsudku nebo paměti oproti realitě; 

ii. je systematická a ve standardizovaných podmínkách předvídatelná a ověřitelná; 

iii. lidská mysl je jí ovlivněna nedobrovolně; 

iv. je obtížné nebo např. u optických iluzí nemožné se jí vyhnout; 

v. je odlišná od klasických operací zpracování informací jako neporozumění nebo 

zapomínání.153 

Kognitivní iluze, které na znalce v důsledku kontextuálních informací působí, jsou zejm. 

konfirmační zkreslení154, někdy označované rovněž myside bias155, a dle mého názoru dále i 

haló efekt. 

Beattie a Baron definují konfirmační zkreslení jako tendenci vyhledávat pouze důkazy 

potvrzující zkoumanou hypotézu spíš než ty, které ji vyvrací.156 Příčinu vzniku 

konfirmačního zkreslení vysvětluje Mercier argumentační teorií. Podle té je jedinečný úspěch 

lidské kooperace, jež vyčlenila lidstvo z řádů primátů, založený na výjimečných 

komunikačních dovednostech lidí. Schopnost efektivně komunikovat a přesvědčit ostatní o 

správnosti svého přesvědčení byla a je klíčem k úspěchu. Lidská mysl se proto automaticky 

snaží vyhledávat ty argumenty, které jsou ve shodě v naším přesvědčením, abychom je mohli 

užít v komunikaci s okolím. Obdobně se snaží vyfiltrovat ty argumenty, které jsou s naším 

přesvědčením v rozporu.157 
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Haló efekt popsal již před více než sto lety Throndike a kol. jako tendenci hodnotit osobu 

podle velmi obecných intuitivních charakteristik jako dobrou/špatnou, podřadnou/dominantní 

atp., kdy tato obecná charakteristika zabarví hodnocení jejích jednotlivých vlastností.158 

Kahneman, který kromě výrazu haló efekt užívá rovněž termín přehnaná emoční 

koherence, hovoří o náchylnosti mít na člověku vše rád, příp. nerad v závislosti na prvotním 

dojmu. Za účelem demonstrace tohoto důležitého aspektu haló efektu užívá následující 

jednoduchý test: Přečtěte si popis těchto dvou osob. 

i. Alan je inteligentní, pracovitý, impulzivní, kritický, tvrdohlavý a závistivý, 

ii. Ben je závistivý, tvrdohlavý, kritický, impulzivní, pracovitý a inteligentní. 

Lidé mají po přečtení uvedených popisů tendenci hodnotit Alana mnohem lépe než Bena, 

přestože seznam jejich vlastností je až na pořadí totožný. Kahneman tím demonstruje vyšší 

sílu informací, které se k člověku o posuzované osobě dostanou jako první. Dále uvádí sklon 

dotvářet si obraz dané osoby dosazováním takových charakteristik, které nám sedí 

do prvotního dojmu, i když o skutečných charakteristikách nic nevíme.159 

4.3. Faktory způsobující kognitivní zkreslení a jejich současná omezení 

V této předcházející kapitole jsem shrnul původ kognitivního zkreslení, působícího 

na znalce obecně tak, jak může působit na jakéhokoli člověka. V této podkapitole se zabývám 

konkrétními faktory působícími na znalce. 

Dror definuje celkem osm zdrojů, které mohou určitým způsobem působit na kognitivní 

zkreslení znalců a dalších forenzních expertů. Řadí mezi ně: 

i. analyzovaná data jako taková, 

ii. srovnávací materiál, 

iii. kontextuální informace, 

iv. apriorní pravděpodobnost, 

v. faktory organizace/prostředí, 

vi. vzdělání a trénink, 

vii. osobní faktory, 

viii. obecné kognitivní vlastnosti lidského mozku. 

                                                
158 THORNDIKE, E.L.: A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology. 1920, 

4(1), 25-29. ISSN 0021-9010. Dostupné z: doi:10.1037/h0071663 
159 KAHNEMAN, D.: Myšlení: rychlé a pomalé. cit. d., str. 92–93 
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Důraz klade zejména na kontextuální informace, které mohou být jak ve formě důkazů 

jako výpověď svědka či doznání obviněného, tak i ve formě informací o osobě obviněného, 

např. pohlaví, národnost, rasa nebo záznam v trestním rejstříku.160 

Působení konfirmačního zkreslení a haló efektu na znaleckou činnost v rámci trestního 

řízení lze rozdělit do dvou kategorií podle toho, kdo je zadavatelem vypracování znaleckého 

posudku, tj. buď orgán činný v trestním řízení v souladu s ust. § 105 odst. 1 TŘ a násl., anebo 

strana řízení dle ust. § 110a TŘ. 

Na začátku této kapitoly jsem zmínil případ přibrání znalce orgánem činným v trestním 

řízení, kdy se v souladu s ust. § 107 odst. 1 TŘ znalci poskytnou všechna potřebná vysvětlení 

o případu nebo zpravidla i celý spis k prostudování. Znalec tedy obdrží podrobné osobní 

informace o osobě obviněného, o závažnosti projednávaného trestného činu, o obětech, 

o argumentaci obviněného i orgánu činného v trestním řízení a o dalších důkazech v daném 

řízení. Informace jsou navíc znalci poskytnuty takovým způsobem, že nejdřív zpravidla získá 

právě ty irelevantní, které mohou ovlivnit jeho zkoumání, a mezi těmi si vybírá ty relevantní. 

Znalec může být dokonce zaměstnancem instituce, která zároveň vystupuje jako orgán činný 

v trestním řízení, jak je tomu v případě Kriminalistického ústavu Policie ČR. Znalec je tedy 

vystaven všem rizikům, které uvádí Dror161 a které byly demonstrovány výzkumy uvedenými 

v podkapitole č. 3.1. 

Pokud se jedná o případ znaleckého posudku vypracovaného pro stranu řízení, je 

problematický hned první krok v tomto procesu, protože jím bude telefonická nebo písemná 

žádost o vypracování daného posudku s vylíčením okolností případu z pohledu dané strany 

řízení. To znamená, že ještě více než v případě přibrání orgánem činným v trestím řízení, 

na znalce hned ze začátku působí jeden narativ projednávané věci. Obdobně pak jako 

v případě přibrání i zde dle ust. § 110a věty druhé TŘ „Orgán činný v trestním řízení umožní 

znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu 

jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“ 

V obou případech na znalce působí řada kontextuálních informací, narativů a hypotéz. 

Tyto faktory mohou ovlivnit celý proces zkoumání od zajišťování stop přes výběr strategie a 

metody zkoumání až po jejich interpretaci ve prospěch ověřované hypotézy. Další rizika, 

kterým je v jejich důsledku znalec vystaven, jsou přehlédnutí absence některých důležitých 

                                                
160 DROR, I. E.: Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight 

Sources of Bias. Analytical Chemistry. 2020, 92(12), 7998-8004. ISSN 0003-2700. Dostupné z: 
doi:10.1021/acs.analchem.0c00704 

161 Tamtéž 
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dat nebo zanedbání posouzení alternativních příčin výsledku testu.162 Dané informace totiž 

spouštějí jednak haló efekt, kdy znalec nevědomky posuzuje daný případ nebo přímo 

obviněného podle prvních informací, které se mu dostaly bez ohledu na jejich relevanci 

k případu. Dále dané faktory vystavují znalce riziku konfirmačního zkreslení, resp. myside 

bias, kdy znalec ověřující hypotézu hledá a interpretuje data v souladu s vlastním 

přesvědčením o věrohodnosti dané hypotézy. Korektiv ve formě omezení na informace, které 

jsou potřebné k vypracování znaleckého posudku, není v praxi dodržován. I tak jej však 

nepovažuji za dostatečný, jelikož nijak neomezuje např. pořadí, v jakém se informace ke 

znalci dostanou. 

Kognitivním zkreslením se kromě vědců aktivně zabývají i některé orgány veřejné moci 

a snaží se vydávat opatření k jejich omezení. Tato opatření nicméně zatím zůstávají na úrovni 

nezávazných doporučení. Např. National Academy of Science (USA) již od roku 2009 

upozorňuje na zkreslení znaleckého zkoumání z řady příčin, mezi nimiž je např. závislost 

znaleckého ústavu na orgánu činném v trestním řízení, v tomto případě FBI, nebo právě 

ovlivnění znalce kontextuálními informacemi.163 

Dalším veřejným orgánem zabývajícím se touto oblastí je Forensic Science Regulator 

(UK), který v roce 2015 vydal podrobnou směrnici zaměřující se výhradně na kognitivní 

zkreslení ve znalecké činnosti. Tato směrnice velmi podrobně rozlišuje i takové druhy 

zkreslení, které např. Kahneman vnímá jako součásti haló efektu nebo konfirmačního 

zkreslení a mezi nimiž nalezneme i kontextuální a konfirmační zkreslení. 164 Za zmínku stojí, 

že Forensic Science Regulator je veřejným, na exekutivě nezávislým orgánem, jehož úkolem 

je stanovování standardů pro znaleckou činnost v UK, který dosud vydával pouze nezávazná 

doporučení. Dne 29. dubna 2021 ovšem v UK vstoupil v platnost Forensic Science Regulator 

Act 2021, dle kterého bude Forensic Science Regulator nadále vydávat právně závazné 

standardy a bude dohlížet na jejich dodržování.165 Můžeme tedy očekávat, že standardy 

upravující opatření proti kognitivnímu zkreslení budou v UK v dohledné době vydány jako 

právně závazné. 
                                                
162 Tamtéž 
163 National Research Council: Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward. 

Washington, DC: The National Academies Press, 2009, Dostupné z: doi:10.17226/12589, str. 79, 122–124, 
184–185 

164 Forensic Science Regulator: Guidance, Cognitive Bias Effects Relevant to Forensic Science 
Examinations, FSR-G-217, druhé vydání, 22. září 2020 [online] [cit. 18. 6. 2021] Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/914259/217_F
SR-G-217_Cognitive_bias_appendix_Issue_2.pdf str. 14–16 

KAHNEMAN, D.: Myšlení: rychlé a pomalé. cit. d., str. 90–95 
165 UK Public General Acts: Forensic Science Regulator Act 2021, Section 2–5 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/914259/217_FSR-G-217_Cognitive_bias_appendix_Issue_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/914259/217_FSR-G-217_Cognitive_bias_appendix_Issue_2.pdf
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Konkrétní možnosti opatření jak předejít kognitivnímu zkreslení formulované řadou 

vědců i veřejných orgánů jsou shrnuty v následující podkapitole. 

4.4. Způsoby jak omezit kognitivní zkreslení 

Kognitivní zkreslení je lidskému vnímání až příliš vrozené a stále užitečné v normálním 

životě, než aby bylo možné jej zcela eliminovat. V případě znalecké činnosti, kdy jsou 

jakákoli zkreslení nežádoucí, se nicméně nabízí řada způsobů, jak je alespoň co nejvíce 

redukovat. 

Základním principem doporučovaným řadou vědců i orgány veřejné moci 166 je 

restriktivní regulace informací poskytovaných znalci, aby znalec nebyl vystaven působení 

kontextuálním informacím, které k případu nepotřebuje. To vyžaduje i kontrolu 

komunikačních kanálů, kterými se ke znalci dostávají informace. Konkrétním návrhem je 

např. omezení přímé komunikace znalce s vyšetřujícím příslušníkem orgánu činného 

v trestním řízení. Lze namítat, že tento cíl je těžko dosažitelný, už jen proto, že ani znalec 

sám nemusí hned znát vyčerpávající seznam údajů, které potřebuje k vypracování znaleckého 

posudku obdržet, a tím spíše to nemůže vědět sám orgán činný v trestním řízení nebo strana 

řízení. V praxi zadavatel znaleckého posudku se znalcem konzultuje, které všechny 

informace jsou potřeba.167 Omezení kontextuálních informací je však především princip, 

na jehož základě se budují techniky, které popisuji dále. 

Jednou z takových technik, kterou uvádí mimo jiné Dror168, je postupné lineární 

odhalování, v originále linear sequential unmasking (dále „LSU“). Jeho podstatou je, že se 

všechny informace, které se znalci dostanou, rozdělí do kategorií, tj.: (i) zajištěný důkaz, 

např. daktyloskopická stopa, (ii) srovnávací materiál, (iii) základní okolnosti projednávané 

věci, (iv) apriorní pravděpodobnost, a (v) další, byť i nerelevantní kontextuální informace. 

Tyto kategorie bude znalec dostávat postupně, po obdržení každé kategorie provede 
                                                
166 ALMAZROUEI, M. A., DROR, I. E. a MORGAN, R. M.: The forensic disclosure model: What should 

be disclosed to, and by, forensic experts? International Journal of Law, Crime and Justice. 2019, 59. ISSN 
17560616. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijlcj.2019.05.003 

STEVENAGE, S. V. a BENNETT, A.: A biased opinion: Demonstration of cognitive bias on a fingerprint 
matching task through knowledge of DNA test results. Forensic Science International. 2017, 276, 93-106. ISSN 
03790738. Dostupné z: doi:10.1016/j.forsciint.2017.04.009 

DROR, I. E.: Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight 
Sources of Bias, cit. d. 

Forensic Science Regulator: Guidance, Cognitive Bias Effects Relevant to Forensic Science Examinations, 
cit. d., str. 17–19 

167 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. cit d., str. 1592 
168 DROR, I. E. a kol.: Letter to the Editor- Context Management Toolbox: A Linear Sequential 

Unmasking (LSU) Approach for Minimizing Cognitive Bias in Forensic Decision Making. Journal of Forensic 
Sciences. 2015, 60(4), 1111-1112. ISSN 00221198. Dostupné z: doi:10.1111/1556-4029.12805 
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zkoumání a učiní dílčí nebo definitivní závěry. Ty pak může upravit po obdržení další 

kategorie. Znalec se tak může soustředit pouze na konkrétní faktory svého zkoumání, aniž by 

byl ovlivněn jinými. Zároveň může posléze posoudit i ostatní faktory, aby např. vzal v úvahu 

alternativní hypotézy nebo aby upravil váhu svého zjištění v kontextu projednávané věci. 

Klíčové je, že znalec provádí podrobné záznamy o jednotlivých závěrech a on i kdokoli další 

může vidět, jak přibývající kategorie informací jeho závěry ovlivnily. Tím minimalizuje 

zkreslující účinky některých údajů, příp. objeví, kdy na něj tyto účinky působí, aby jim 

předešel. Dror zároveň navrhuje, aby jednotlivé závěry znalec doplňoval údajem o míře 

jistoty, s jakou je vynáší, a v návaznosti na to by bylo omezeno, jak lze takový závěr později 

upravit. Jinak řečeno pokud by znalec např. po analýze daktyloskopické stopy v první fázi a 

její komparaci se srovnávacím materiálem v druhé fázi uzavřel s vysokou mírou jistoty, že 

nejsou shodné, nemohl by v dalších fázích upravit závěr na shodné, i kdyby se dozvěděl, že 

jeho vysoce zkušený kolega je dříve za shodné označil.169 

V omezení nerelevantních informací nebo ideálně i jejich třídění do kategorií dle LSU by 

měl dle Almazrouei, Dror a Morgan hrát roli tzv. case manager neboli manažer věci. Tím by 

byl jeden znalec v rámci znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu, který by komunikoval 

s orgány činnými v trestním řízení nebo se stranami řízení, hodnotil by, které informace 

znalec vypracovávající znalecký posudek potřebuje, a sám by mu je předával. Eliminoval by 

tak kontakt zadavatele posudku a znalce a tím i jeho vliv. Osoba v roli case managera by se 

zároveň mohla pravidelně střídat. Almazrouei, Dror a Morgan zároveň navrhují, aby znalec, 

je-li vystaven nějakým irelevantním informacím, zaznamenal toto vystavení v rámci 

znaleckého posudku. To sice zkreslení samo o sobě nezabrání, ale usnadní případný 

přezkum.170 

Forensic Science Regulator v návaznosti na LSU a institut case managera zmiňuje 

problém znalců působících samostatně. Nelze samozřejmě požadovat, aby znalec byl case 

managerem a zároveň znalcem, který neví, co všechno prošlo case managerovi rukama. 

Současně nemůžeme spoléhat, že by pomocné síly znalce zastaly roli case managera čistě 

z důvodu jejich nedostatku odbornosti. V takovém případě Forensic Science Regulator 

formuluje dle mého názoru ambiciózní vizi, aby s principy LSU byli seznámeni i zadavatelé 

znaleckých posudků a poskytovali informace v jeho souladu. Nicméně jako první krok 

směrem k dosažení transparentnosti přenosu informací a jejich možný dopad na znalce 

                                                
169 Tamtéž 
170 ALMAZROUEI, M. A., DROR, I. E. a MORGAN, R. M.: The forensic disclosure model: What should 

be disclosed to, and by, forensic experts?, cit. d. 



- 46 - 

navrhuje vytváření podrobných záznamů o komunikaci mezi znalcem a zadavatelem posudku 

s výčtem informací, který kdy byly poskytnuty.171 

Almazrouei, Dror a Morgan nebo také Stevenage a Bennet přicházejí s dalším návrhem 

opatření na zvýšení objektivity znalecké činnosti spočívající v komparaci formulovaným, a to 

užívání tzv. line-ups. Jedná se o princip, který už v českém právním řádu je zaveden 

u rekognice dle ust. § 104b odst. 3 TŘ, jenž stanoví „Má-li být poznána osoba, ukáže se 

podezřelému, obviněnému nebo svědkovi mezi nejméně třemi osobami, které se výrazně 

neodlišují.“ Podobně by se např. daktyloskopické stopy neporovnávaly s jedním srovnávacím 

materiálem obviněného, ale vždy se sérií několika podobných srovnávacích materiálů, mezi 

nimiž by byly otisky obviněného zařazeny.172 

Jinou možností, jak eliminovat dopady zkreslení, doporučovanou např. Stevenage a 

Bennet, je ověřování dílčích, a především konečných závěrů dalším odborníkem, který 

verifikuje učiněné závěry. Zásadním pravidlem by však mělo být, že dané ověření proběhne 

bez předchozí znalosti předcházejících závěrů, které by jinak ovlivnily závěry verifikace.173 

 Opatřením podobným LSU je strukturální přístup, kdy zkoumání probíhá podle postupu 

předem stanoveného tak, aby omezil kognitivní zkreslení. To lze demonstrovat např. metodou 

ACE-V v daktyloskopii. ACE-V je akronym, kdy A = analýza, C = komparace, E = evaluace 

a V = verifikace. Podstatou této metody je, že znalec nejprve kompletně zanalyzuje 

daktyloskopickou stopu, pak teprve vezme v potaz srovnávací materiál a hledá shody. 

Následně zhodnotí výsledek, a nakonec jiný znalec jeho závěr ověří. Rozdíl oproti standardní 

komparaci spočívá v tom, že znalec nehledá markanty současně v daktyloskopické stopě a 

srovnávacím materiálu. Tím by se totiž vystavil riziku, že jako rozhodný vezme srovnávací 

materiál, podle kterého by hledal markanty ve stopě, a ne naopak. Šel by tím pádem 

od obviněného ke stopě, a ne od stopy k obviněnému.174 

Nabízí se rovněž celý set systémových opatření zaměřených jak na metody znalecké 

činnosti, tak na znalce jako takové. Ve znaleckých kruzích je častým přesvědčením, že 

kognitivní zkreslení se znalců jako odborníků netýká, nebo že se týká jen některých 

                                                
171 Forensic Science Regulator: Guidance, Cognitive Bias Effects Relevant to Forensic Science 

Examinations, cit. d., str. 18 
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Examinations, cit. d., str. 19–20 
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nekompetentních jedinců. Typický je i tzv. blind spot neboli slepé místo, kdy konkrétní 

znalec uznává obecný problém kognitivního zkreslení, ale je přesvědčený, že jeho se 

netýká.175 V návaznosti na to např. Forensic Science Regulator zdůrazňuje potřebu (i) 

vzdělávaní znalců o existenci kognitivního zkreslení, (ii) vytváření podrobných a 

spolehlivých záznamů o průběhu znaleckého zkoumání, (iii) implementování odpovídajících 

systémů monitoringů zamezujících zkreslení, a (iv) přezkum užívaných metod z pohledu 

zranitelnosti vůči zkreslení. I pokud by totiž metoda znaleckého zkoumání byla spolehlivá a 

znalec ničím neovlivněný, jeho výstup může být zcela odmítnut jen proto, že si znalec není 

rizika kognitivního zkreslení vědom a chybí jakákoli ochranná opatření.176 

Možným prostředkem proti zmírnění dopadů zkreslení je užívání bayesovské 

pravděpodobnosti177, o které blíže pojednávám v následující kapitole. 

V rámci uvažování nad uvedenými opatřeními nelze opomenout diskusi nad praktickými 

problémy, zejména jejich ekonomickou náročnost. Na znalecké dokazování jsou obecně 

kladeny vysoké nároky. Musí být spolehlivé, rychlé, dostatečně průkazné, transparentní a 

v neposlední řadě i hospodárné. Opatření proti kognitivnímu zkreslení představuje další 

požadavek na znalectví a jejich implementace může představovat podstatný zásah do 

rozpočtů znalců, kdy mnozí z nich fungují v náročném tržním prostředí. Je proto třeba rozlišit 

a implementovat ta opatření, která jsou nejefektivnější s ohledem na poměr jejich efektivity a 

nákladnosti. 

Camilleri, Abarno a Bird v této souvislosti navrhují přístup hodnocení rizik, v originále 

risk-based approach, který demonstrují na činnosti FSSA (AU)178. FSSA provedla analýzu 

vlivů kognitivního zkreslení na znaleckou činnost a identifikovala celkem 32 rizik, některá 

obecná vztahující se na všechny obory a jiná týkající se pouze některých. Každé z rizik 

rovněž ohodnotila co do jejich závažnosti a potenciálu zkreslit znaleckou činnost. Následně 

představila 13 doporučení, která mohou znalci implementovat, a zároveň tato doporučení 

ohodnotila dle jejich efektivity a náročnosti ohledně finančních i lidských zdrojů. Umožnila 

tak jihoaustralským znalcům zvážit rizika vztahující se na jejich konkrétní praxi, možnosti 

                                                
175 DROR, I. E.: Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight 

Sources of Bias, cit. d. 
176 Forensic Science Regulator: Guidance, Cognitive Bias Effects Relevant to Forensic Science 

Examinations, cit. d., str. 20–21 
177 Tamtéž. str. 19 
178 FSSA = Forenzní úřad státu Jižní Austrálie, který je zřízen státem. Jelikož je ale jako samostatný 

organizační celek Ministerstva spravedlnosti Jižní Austrálie a není součástí orgánu činného v trestním řízení, je 

považován za nezávislý. 
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jejich zmírnění a poté vybrat taková opatření, která jsou pro ně s ohledem na poměr zmírnění 

rizik a ekonomické náročnosti nejvhodnější.179 

Dle řady vědeckých výzkumů jsou znalci ovlivněni kognitivním zkreslením, kterému nejde 

zcela zamezit. Je aktuální velkou výzvou znalectví, jak se s tím vypořádá. Za nejpalčivější 

problém v této oblasti vidím zkreslení způsobené kontextuálními informacemi, jejichž přísun 

znalci není na území ČR reálně nijak omezen či korigován. Některé osvícenější znalecké 

ústavy nebo znalci jednotlivci opatření proti zkreslení aplikují, ale jedná se stále spíše 

o výjimky.180 Máme k dispozici řadu nástrojů jak zkreslení předejít nebo je odhalit, a jsem 

proto toho názoru, že všichni znalci by měli být vedeni k implementování těch opatření, která 

jsou pro ně, např. na základě zhodnocení risk-based approach, nejefektivnější. Nezastávám 

názor, že by konkrétní opatření proti kognitivnímu zkreslení měl stanovovat TŘ nebo ZoZ.  

Může se tak ale stát prostřednictvím buď povinnosti uložené dohledovým orgánem v souladu 

se standardy odvětví, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti nebo postupně tím, že znalci 

neaplikující odpovídající opatření nebudou považováni za věrohodné a nebudou tak 

k vypracování znaleckých posudků vyhledáváni. V každém případě by bylo vhodné, aby 

poradní sbory působící při Ministerstvu spravedlnosti zveřejnili pro jednotlivá odvětví 

analýzy a směrnice obdobné doporučení FSSA, aby si znalci byli daného rizika vědomi a 

aplikovali taková opatření, která jsou pro ně nejefektivnější. 

  

                                                
179 CAMILLERI, A., ABARNO D., BIRD C., et al.: A risk-based approach to cognitive bias in forensic 

science: A Linear Sequential Unmasking (LSU) Approach for Minimizing Cognitive Bias in Forensic Decision 
Making. Journal of Forensic Sciences. 2019, 59(5), 533-543. ISSN 13550306. Dostupné z: 
doi:10.1016/j.scijus.2019.04.003 

180 Podle osobního sdělení Mgr. Jana Zimmera, Ph.D., znalce z oboru expertizy písma, odvětví forenzní 
analýza rukopisu dne 7. 6. 2021. 
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5. Role pravděpodobnosti v rozhodování znalce a soudu 

5.1. „Starý důkaz“ a problémy s vyjádřením pravděpodobnosti 

Vzhledem k účelu trestního řízení a důsledkům rozhodnutí, kterým se řízení končí, 

pro strany řízení jsou kladeny vysoké požadavky na jistotu zodpovězení skutkových otázek 

týkajících se projednávané věci. Všechny orgány činné v trestním řízení mají již zmíněnou 

povinnost zjištění skutkového stavu věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti.181 

Soud pak může vydat rozhodnutí o vině a trestu, pouze prokázal-li vinu obžalovaného „mimo 

jakoukoliv rozumnou pochybnost“182. Za tímto účelem orgány činné v trestním řízení 

provádějí a hodnotí důkazy dle svého uvážení jednotlivě i v souhrnu.183 Nabízí se tedy 

otázka, jak soud, příp. jiný orgán činný v trestním řízení provádí ono hodnocení důkazů 

s ohledem na znalecký posudek, aby dosáhl požadované jistoty o skutkovém stavu. 

Musil184 jako základní kritéria hodnocení uvádí: 

i. Právní korektnost / zákonnost 

Znalecký důkaz je zákonný, jsou-li splněny podmínky stanovené právní úpravou, 

tedy zejména TŘ a ZoZ, jako např.: jedná se o odbornou otázku vyžadující 

jmenování znalce185, znalec není vyloučen pro podjatost186, znalec neřešil právní 

otázky187, znalecký posudek má veškeré náležitosti188 atd. Některé nedostatky jsou 

zhojitelné, jiné mají za následek nepoužitelnost znaleckého důkazu. 

ii. Důkazní význam 

Důkazní význam znaleckého posudku spočívá v tom, co o skutkovém stavu věci 

z nich můžeme zjistit a jaké závěry z něj lze vyvodit. Typicky zda podporují verzi 

obhajoby či obžaloby nebo zda nabízejí identifikaci individuální či skupinovou. 

iii. Věrohodnost 

Znalecký důkaz je tak věrohodný, nakolik se můžeme spolehnout na jeho závěry. 

Ty jsou ovlivněné způsobilostí osoby znalce poskytnout kvalitní znalecký posudek 

(jeho odborností, vztahem k případu, zranitelností vůči kognitivnímu zkreslení 

                                                
181 Ust. § 2 odst. 5 TŘ 
182 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2009, sp. zn. II. ÚS 1975/08, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

10. 3. 2009, sp. zn. 7 Tdo 185/2009 
183 Ust. § 2 odst. 6 TŘ 
184 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. cit. d. 
185 Ust. § 105 odst. 1 TŘ 
186 Ust. § 105 odst. 2 TŘ 
187 Ust. § 107 odst. 1 TŘ 
188 Ust. § 28 odst. 2 ZoZ 
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atd.), úplností a bezvadností podkladových materiálů, a dále vědeckou metodou 

užitou při znaleckém zkoumání. Obzvláště užité zdroje a metody musí být 

ve znaleckém posudku detailně popsány a odůvodněny.189 Požadavek hodnocení 

uvedených faktorů představující v souhrnu i odbornou správnost znaleckého 

posudku formuluje ve svém nálezu i Ústavní soud.190 

Za kritický moment považuji posouzení věrohodnosti závěrů znaleckého zkoumání a 

interpretaci jejich důkazního významu s ohledem na roli nejistoty, resp. obrácené strany této 

mince, tj. pravděpodobnosti ve znaleckých závěrech. 

Zaměřme se nejprve na to, jak může být formulován závěr znaleckého posudku. Drábek 

užívá rozlišení na tzv. starý a nový důkaz. Znalecký posudek ve smyslu starého důkazu je 

takový, jehož závěry jsou kategorické a vyjádřeny slovně.191 Tím se blíže zabývá např. Ellen. 

Ten na jednu stranu kritizuje jako nedostatečnou práci forenzních expertů, kteří vydávají 

kategorické závěry ve smyslu (i) stopa je dostatečná k identifikaci osoby, (ii) stopa není 

dostatečná k identifikaci osoby, nebo (iii) stopa vykazuje zcela odlišné znaky než srovnávací 

materiál od dané osoby. Dle Ellena toto rozdělení zanedbává ty případy, kdy z důvodu 

nekvalitních stop lze osobu identifikovat jen s určitou mírou pravděpodobnosti. Na druhou 

stranu Ellen nabízí jen o něco málo podrobnější pětistupňové hodnocení věrohodnosti 

identifikace, kdy mezi i. a ii. uvedený kategorický závěr přidává jen (iv) stopa byla s vysokou 

pravděpodobností vytvořena identifikovanou osobou a (v) stopa mohla být vytvořena 

identifikovanou osobou.192 

Řadu obdobných hodnocení v českém prostředí shrnuje Valeška. Tyto koncepce 

hodnocení připouštějí určitou míru pravděpodobnosti nálezu znalce, která je rovněž 

způsobená zejména nedostatečnou kvalitou stopy. Stále však zůstávají u slovního hodnocení 

důkazu. Valeška takový přístup schvaluje a použití matematického vyjádření v procentech 

výslovně vylučuje navzdory konstatování, že neexistuje jednotný názor na stupně verbálního 

vyjádření nekategorických závěrů.193 

                                                
189 Ust. § 41–42 Vyhlášky o znalecké činnosti 
190 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06 
191 DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1: O. J. – „Nový“ Důkaz 

a Bayesova věta. Kriminalistický sborník. 2014/1, str. 61–66, 6. 
192 ELLEN, D. M.: The Expression of Conclusions in Handwriting Examination. Canadian Society of 

Forensic Science Journal. 1979, 12(3), 117-120. ISSN 0008-5030. Dostupné 
z: doi:10.1080/00085030.1979.10757324 

193 VALEŠKA, J.: Problematika kategorických a pravděpodobnostních závěrů znaleckých posudků. 
Bulletin advokacie, 1995/3 [online], 13, [cit. 3. 7. 2021] Dostupné přes Beck-online. 
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Nejednotné vnímání verbálního vyjádření pravděpodobnosti je však zásadní problém, 

který podstatně komplikuje posuzování jeho důkazní síly. Jak subjektivně je slovní vyjádření 

vnímáno, demonstruje výzkum Sherman Kent School (USA) následující tabulkou: 

194 

Tabulka jasně ukazuje, že rozsah vyjádření pravděpodobnosti slovy je jednotlivci vnímán 

velmi různorodě. Např. slovu probable neboli pravděpodobný přiřadili respondenti 

procentuální hodnotu od 25 % až do 90 %. Je zřejmé, že takový výraz nemůže sloužit jako 

spolehlivý a přezkoumatelný závěr znaleckého posudku, a tedy jako podklad pro rozhodnutí 

o vině a trestu. 

Chmelík se snaží tento problém vyřešit a nabízí sjednocení hodnocení procentuálního a 

slovního takto: 

„0 % nemožnost, aby se děj stal 

do 50 % možnost, že děj nastal 

50–60 % pravděpodobnost, že děj nastal 

60–70 % převažující pravděpodobnost, že děj nastal 

                                                
194 BARCLAY, S., et al.: Handbook for Sherman Kent, „Words of Estimated Decision Analysis“. McLean, 

Decisions and Designs, Inc., 1977 In: PHERSON, K. H., PHERSON, R.H.: Critical Thinking for Strategic 
Intelligence. Thousand Oaks, 2013, CQ Press, ISBN 978-1-45222667-5, str. 186–187 
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70–85 % velká (vysoká) pravděpodobnost, že děj nastal 

85–97 (99) % velmi vysoká pravděpodobnost, že děj nastal 

97 (99) % a více pravděpodobnost hraničící s jistotou 

100 % jistota, že děj nastal 

K vyslovení viny jsou rozhodné poslední dva stupně, neboť pravděpodobnost nižší než 

97 % je posuzována jako pochybnost o zavinění a zpravidla nastupuje zásada in dubio 

pro reo.“195 

Ústavní soud se ve svém nálezu už rovněž vyjádřil pozitivně k závěrům znaleckého 

posudku stanoveného procenty, a to zejména v situaci, kdy má znalec posuzovat více hypotéz 

výskytu důkazu.196 

To však kritizuje Křístek, který uvádí, že znalec sice musí vyjádřit míru nejistoty, resp. 

pravděpodobnosti, vychází-li z nejistých podkladů, ale není vhodné nutit jej 

do procentuálních závěrů. Konstatuje: „Nedomnívám se, že se dá pravděpodobný závěr 

stanovit v posudku exaktně matematicky.“197 

Pokud ale odmítneme matematické vyjádření pravděpodobnosti, ocitneme se v situaci, 

kdy znalec musí shrnout kvalitu stop, které jsou podkladem pro zkoumání, spolehlivost 

užitých metod a jistotu, s níž je schopen prohlásit daný závěr slovním hodnocením, které 

každý vnímá rozdílně, a to pak ještě soud posuzuje v souhrnu s dalšími důkazy založenými na 

odlišném způsobu hodnocení. 

Stále více zástupců forenzních věd v návaznosti na vědu obecnou dospívá k závěru, že 

vědecké poznání, ačkoli se stále zpřesňuje a nabízí i forenzním disciplínám spolehlivější 

závěry, je ze své podstaty zatíženo určitou mírou nejistoty. Nejistota pramení z povahy 

znaleckého zkoumání, které neumožňuje opakovat a sledovat trestný čin za stejných 

podmínek, jako se odehrál, a zároveň neexistují data, z nichž by bylo možné vyvodit, např. že 

neexistuje třetí osoba vykazující stejný soubor znaků jako stopa na místě činu a obviněný. 

Proto nelze nejistotu nikdy zcela eliminovat. S nejistotou se nicméně dá pracovat a naopak 

může být zásadní v dalším rozvoji a zpřesňování vědeckých metod. To ale pouze v případě, 

že je přesně matematicky vyjádřena.198 Tomoszek navíc zastává názor, že pokud by znalec 

                                                
195 CHMELÍK, J. a kol.: Místo činu a znalecké dokazování. Plzeň, Aleš Čeněk, 2005, ISBN 8086898423 

str. 220 
196 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 3253/13 
197 Křístek, L.: Znalectví, cit. d., str. 200–201  
198 SAKS, M. J.: The Coming Paradigm Shift in Forensic Identification Science. Science. 2005, 309(5736), 

892-895. ISSN 0036-8075. Dostupné z: doi:10.1126/science.1111565, a dále 
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vyjádřil s jistotou nějakou skutečnost, např. že střela byla vystřelena z určité zbraně, překročil 

by tím své pravomoci. Má to být soudce, kdo při posouzení řady důkazů prohlásí věc 

za prokázanou.199 

I Musil si všímá hlasů volajících „po tom, aby metody kriminalistické identifikace byly 

opřeny o metody kvantitativní, poskytující statisticky vyjádřený stupeň pravděpodobnosti“, a 

uvádí bayesovskou pravděpodobnost jako možný nástroj.200 

Jaké možnosti interpretace nálezů znaleckého posudku nabízí bayesovská 

pravděpodobnost a jak konkrétně ji využít, rozebírají následující podkapitoly. 

5.2. „Nový důkaz“ a věrohodnostní poměr 

Bayesovskou pravděpodobností se nezabývají pouze vědci, ale dostává se i do hledáčku 

orgánů veřejné moci nebo předních výzkumných institucí. Jako způsob hodnocení nálezů 

znaleckého posudku ji doporučuje Forensic Science Regulator (UK)201 Rovněž ENFSI 

(Evropská síť forenzně-vědeckých institucí), jejímž členem je i Kriminalistický ústav 

Policie ČR202, doporučuje užití věrohodnostního poměru, který je nástrojem bayesovské 

pravděpodobnosti, při interpretaci závěrů znaleckého posudku.203 Důvodem jsou požadavky, 

které jsou kladeny na znalecký posudek, a to nejen v rámci trestního řízení, ale požadavky 

na vědecká zjištění vůbec. 

Nejen ENFSI, ale např. i Association of Forensic Science Providers (UK) nebo Ewett a 

Buckleton formulují čtyři základní požadavky na znalecký posudek jako vědecké zjištění: 

i. Vyváženost 

Znalec by měl své závěry vyhodnocovat na základě minimálně dvou hypotéz. 

V případě trestního řízení se bude jednat o hypotézu obžaloby a hypotézu 

                                                                                                                                                  

DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1: O. J. – „Nový“ Důkaz 

a Bayesova věta. Kriminalistický sborník. 2014, číslo 1, 61–66 nebo 
FÜRST, T., FÜRSTOVÁ, J., TOMOSZEK, M., ŠIMKOVÁ, H. a ZIMMER, J.: Paní Spravedlnost a slečna 

Pravděpodobnost: Setkání na nejvyšší úrovni. Kriminalistika. 2020(3), 212-223, ISSN 1210-9150 
199 TOMOSZEK, M.: Jaké zásady pro znalecké dokazování vyplývají z práva na spravedlivý proces? 

Časopis pro právní vědu a praxi. [online]. 2020, č. 1, s. 55-70. [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12653 

200 MUSIL, J.: Recenze: Změna paradigmat kriminalistiky? Polská monografie o palčivých problémech 

kriminalistické nauky. Kriminalistika. 2017(1), 75–78. ISSN 1210-9150. 
201 Forensic Science Regulator: Guidance, cit d., str. 19–20 
202 Oficiální webové stránky Policie ČR [online] [cit. 10. 7. 2021] Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/enfsi.aspx 
203 ENFSI: Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science, 2015, [online] [cit. 5. 7. 2021] 

Dostupné z: https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf, str. 6, 8 a další 
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obhajoby. Drábek k tomu doplňuje, že i kdyby orgán činný v trestním řízení 

alternativní hypotézu neposkytl, musí si znalec doplnit sám takovou, která bude 

vycházet z okolností případu. Jinak bude totiž hodnocena stopa střepu skla 

na oblečení osoby podezřelé z vloupání do klenotnictví v případě, kdy podezřelý je 

sklenářem a v případě kdy není.204 

ii. Logiku 

Znalec by měl v posudku hodnotit pravděpodobnost výskytu zkoumané stopy, 

např. krevní stopy, pokud platí hypotéza obhajoby nebo obžaloby, a nikoli 

pravděpodobnost hypotéz, je-li dán důkaz. Znalec by zároveň neměl nabízet 

podmíněné výroky. 

iii. Robustnost 

Znalcovy závěry by měly být založeny na znalostech a zkušenostech s daným 

typem stopy/důkazu a na dostatečných podkladech, např. databázích obdobných 

stop. Účelem toho je, aby tyto závěry obstály při následném přezkoumání a 

výslechu. 

iv. Transparentnost 

Závěry by měly být postaveny na přezkoumatelné a srozumitelné metodě, jejíž 

principy dokážou pochopit nejen odborníci, ale i široká veřejnost. Důvodem je, že 

adresáti znaleckého posudku, tedy orgány činné v trestním řízení a příp. strany 

řízení, kteří nejsou odborníci v daném znaleckém odvětví, z těchto závěrů vyvozují 

další důsledky v rámci trestního řízení. 

Uvedené čtyři požadavky splňují závěry znaleckého posudku vyjádřené věrohodnostním 

poměrem.205 Tento způsob a jeho hodnocení pomocí bayesovské pravděpodobnosti pak 

Drábek označuje jako „nový důkaz“.206 

Co přesně tedy věrohodnostní poměr je? „Jedná se o pravděpodobnost důkazu 

za předpokladu jedné hypotézy, děleno pravděpodobností důkazu za předpokladu druhé 

                                                
204 DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1, cit. d. 
205 ENFSI: Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science, cit. d., str. 10–11 
ASSOCIATION OF FORENSIC SCIENCE P.: Standards for the formulation of evaluative forensic 

science expert opinion. 2009, 49(3), 161-164. ISSN 13550306. Dostupné z: doi:10.1016/j.scijus.2009.07.004 
EVETT, I. W. a BUCKLETON, J. S.: Some aspects of the Bayesian approach to evidence evaluation. 

Journal of the Forensic Science Society. 1989, 29(5), 317-324. ISSN 00157368. Dostupné z: 
doi:10.1016/S0015-7368(89)73271-0 

206 DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1, cit. d. 
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hypotézy, přičemž hypotézy jsou vzájemně se vylučující. Relevantní je pak ten důkaz, který 

poskytuje LR lišící se od jedné.“207 

Matematicky vyjádříme uvedené následovně: 

𝐿𝑅 =
P(E | Hp)

P(E | Hd)
 

Kdy platí značení: 

LR – věrohodnostní poměr (likelihood ratio) 

P – pravděpodobnost 

E – důkaz, výsledek znalcova zkoumání (evidence) 

H – hypotéza, tvrzení 

p – obžaloba (prosecution) 

d – obhajoba (defense) 

| - podmínka: „za předpokladu, že“208 

P(E|Hp) tedy znamená pravděpodobnost výskytu důkazu za předpokladu, že platí 

hypotéza obžaloby. 

Fürst, Fürstová, Tomoszek, Šimková a Zimmer uvádějí, jak může znalec věrohodnostní 

poměr zjistit. Zejména u diagnostických metod platí, že každá metoda má dvě základní 

vlastnosti, a to sensitivitu a specificitu. Názorný příklad nabízejí testy na drogy. Sensitivita 

vyjadřuje pravděpodobnost, že test bude pozitivní, je-li testovaná osoba pod vlivem drog. 

Specificita pak ukazuje, s jakou pravděpodobností bude test negativní, není-li testovaná 

osoba pod vlivem drog.209 

Policie ČR užívá ke kontrolám mimo jiné test DrugWipe® 5 S.210 Ten má podle 

oficiálních informací od výrobce211 sensitivitu 97 %, tudíž ze 100 drogově pozitivních jich 97 

test odhalí a 3 budou falešně negativní. Specificitu má pak 95 %, a tedy ze 100 testovaných, 

kteří nejsou pod vlivem, bude chybně neboli falešně pozitivních 5 osob. 

                                                
207 DRÁBEK, J.: Nový pohled na důkaz (?), In: STRAUS, J. a kol.: Pokroky v kriminalistice: sborník 

příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Policejní akademie České republiky, 2012. ISBN 978-80-7251-
384-0, str. 18 - 20 

208 Tamtéž 
209 FÜRST, T., FÜRSTOVÁ, J., TOMOSZEK, M., ŠIMKOVÁ, H. a ZIMMER, J.: Paní Spravedlnost a 

slečna Pravděpodobnost: Setkání na nejvyšší úrovni, cit. d. 
210 Policie ČR: Zveřejněné informace 2014, Přístroje k detekci návykových látek, [online] [cit. 11. 7. 2021] 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/pristroje-k-detekci-navykovych-latek.aspx 
211 Suretec Detektions-Systeme AG: DrugWipe® – Accurate confirmation of suspected drug use, [online] 

[cit. 11. 7. 2021] Dostupné z: https://www.securetec.net/en/news-drugwipe-5-min-en/ 
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Do vzorce pro věrohodnostní poměr uvedený výše dosadíme za E pozitivní test, za Hp 

osoba je pod vlivem a za Hd osoba není pod vlivem: 

𝐿𝑅 =
P(E | Hp)

P(E | Hd)
=

P(test pozitivní | řidič je pod vlivem)

P(test pozitivní | řidič není pod vlivem)
 

Dostupné informace o testu máme. Sensitivitu, tedy pravděpodobnost pozitivního testu, 

je-li osoba pod vlivem, udává výrobce přímo. Pravděpodobnost pozitivního testu u řidiče bez 

vlivu drog je doplňkem specificity do 100 %, tedy 5 %. Můžeme je tedy dosadit: 

𝐿𝑅 =
0,97

0.05
= 19,4 

Věrohodnostní poměr vyšel vyšší jedné, tudíž nasvědčuje hodnotě v čitateli. Konkrétně 

můžeme říci, že je 19,4krát vyšší pravděpodobnost, že uvidíme pozitivní test u řidiče 

pod vlivem drog, než pravděpodobnost pozitivního testu, pokud pod vlivem drog není. Pokud 

by byl výsledek nižší jedné, znamenalo by to, že pravděpodobnější je hodnota ve jmenovateli, 

tedy Hd. 

Dle Zimmera jsou tyto vlastnosti příznačné především diagnostickým testům užívaným 

jak ve forenzních vědách, tak v např. medicíně. Ovšem i ty forenzní vědy, které jsou založené 

na jiných principech, jako je písmoznalectví, mají vlastnosti, z nichž lze analogicky 

věrohodnostní poměr odvodit. Znalec v takovém případě analyzuje sporný materiál, např. 

podpis či daktyloskopickou stopu, rozebere přítomné markanty a udělá jejich soubor. Ze své 

povahy si každá forenzní disciplína určuje vlastní identifikační hodnotu jednotlivých 

markantů a počet pro specifickou míru identifikace. Poté znalec zanalyzuje srovnávací 

materiál, tedy třeba podpis či otisky podezřelého, a jeho úkolem je vyjádřit poměr 

pravděpodobnosti, že nalezne soubor markantů ze sporného materiálu v pravém podpisu, ku 

pravděpodobnosti, že nalezne daný soubor markantů v padělku.212 

Drábek opakovaně zdůrazňuje, „že se nejedná o podíl pravděpodobností hypotéz o vině a 

nevině, ale o podíl pravděpodobností stejného důkazu při různých hypotézách. Je to 

pravděpodobnost, že daný jev (zde důkaz) nastane za určitých podmínek, děleno 

pravděpodobností, že určitý jev nastane za jiných podmínek, přičemž podmínky jsou vzájemně 

se vylučující.“213 Zároveň uvádí příklad závěru znaleckého posudku, který by mohl znít 

                                                
212 Podle osobního sdělení Mgr. Jana Zimmera, Ph.D., znalce z oboru expertizy písma, odvětví forenzní 

analýza rukopisu dne 7. 6. 2021. 
213 DRÁBEK, J.: Nový pohled na důkaz (?), cit. d. 
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např.: „Tento důkaz je milionkrát pravděpodobnější, pokud DNA pochází z buněk 

obviněného, než kdyby pocházela z buněk neznámého nepříbuzného muže.“214 

Věrohodnostní poměr není pouze kvantitativně vyjádřenou pravděpodobností znaleckého 

nálezu. Představuje především důležitý instrument pro orgány činné v trestním řízení, které 

pak mohou se znaleckým závěrem pracovat za pomoci bayesovské pravděpodobnosti, jak 

rozebírá blíže následující podkapitola. 

5.3. Soud a Bayesův teorém 

Tato podkapitola popisuje, jak lze pracovat se znaleckým posudkem s ohledem na jeho 

pravděpodobnost. Ačkoli uvedené postupy mohou využít všichni, kteří se znaleckým 

posudkem v rámci trestního řízení pracují, vzhledem k důležitosti rozhodnutí soudu 

a pozornosti, kterou odborná literatura usuzování soudu věnuje, budu jako subjekt pracující 

se znaleckým posudkem uvádět soud. 

Posner hovoří o nejistotě jako o nevyhnutelné součásti rozhodování soudu. Zastává 

názor, že je správně, když je nejistota řešena pomocí intuice. Ta totiž představuje soubor 

zkušeností a vědomostí, které jsou uložené v naší mysli a pomáhají nám řešit nová dilemata, 

aniž bychom si to uvědomovali. Soudce se tak musí rozhodnout, zda užije intuici s přístupem 

k obrovskému množství informací uložených v naší nevědomé mysli, nebo zda bude hodnotit 

množství faktorů krok za krokem s omezenými zdroji, které dokážeme využít vědomě. 

Posner sice užívá Bayesovu pravděpodobnost, ale prakticky jen aby demonstroval, že soudci 

jsou ovlivněni předsudky plynoucími z jejích pohlaví, rasy atd. Zároveň zavrhuje, aby soudci 

vyjádření nejistoty pomocí Bayesova teorému nebo podle jiné matematické teorie v praxi 

užívali. Tyto nástroje považuje za omezující a nefunkční v případě, kdy není dostatek 

informací a soud by musel některé jejich vstupní hodnoty beztak odhadovat.215 

S tímto názorem nesouhlasím. Soudci musejí v trestním řízení posuzovat velké množství 

důkazů včetně více znaleckých posudků, které mohou být různě spolehlivé a docházet i 

ke zcela protichůdným závěrům. V předchozí kapitole jsem se v souvislosti se znalci zabýval 

tím, jak je lidská mysl zranitelná ke zkreslení, stojí-li před složitým problémem. Věřím, že 

soudci čelí ještě většímu riziku zkreslení než znalci, a proto musí být, přičemž věřím, že 

mnozí jsou, ještě obezřetnější v hodnocení souboru faktorů. Nezanedbatelnou rolí heuristik a 

                                                
214 Tamtéž 
215 POSNER, R. A.: How Judges Think. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2008. ISBN 

978-0-674-02820-3, str. 6, 66–67, 107–109 
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zkreslení v rozhodování soudu a výzkumy v této oblasti se podrobně zabývají Peer a 

Gamliel216 nebo Baráková.217 

Bayesovská pravděpodobnost nemá nahradit usuzování soudu. Naopak, některé vstupní 

hodnoty musí být výsledkem subjektivního posouzení soudce, což je právě moment, kde se 

uplatní soudcova intuice vytříbená zkušenostmi a praxí. Bayesovská pravděpodobnost ale 

představuje nástroj, který redukuje roli nechtěných heuristik a nabídne pomoc tam, kde 

intuice s ohledem na složitost řešeného problému nestačí. 

Pro ukázku situace, kdy může intuice klamat, využijme opět příkladu testu na drogy 

z minulé podkapitoly.218 Obdobný příklad v medicíně prezentuje např. Baron s mamografy.219 

Věrohodnostní poměr nám řekl, že pravděpodobnost pozitivního testu u osoby 

pod vlivem je 19,4krát vyšší než u osoby bez vlivu drog, tedy: 

𝐿𝑅 =
P(test pozitivní | řidič je pod vlivem)

P(test pozitivní | řidič není pod vlivem)
=

19,4

1
 

což se rovná cca 95 %. Soud ale ve skutečnosti nechce znát pravděpodobnost důkazu, ale 

hypotéz, tedy pravděpodobnost, že je řidič pod vlivem, za předpokladu, že má pozitivní test: 

P(řidič je pod vlivem | test pozitivní)

P(řidič není pod vlivem | test pozitivní)
 

Přestože by se mohlo intuitivně zdát, že se jedná o tutéž pravděpodobnost, jde o zcela 

odlišnou hodnotu. Ukažme si rozdíl na jednodušším příkladu: Představme si, že náhodně 

potkáme vojáka z povolání. Jaká je pravděpodobnost, že je to muž, tedy P(muž | voják)? Je to 

stejná pravděpodobnost, jako že náhodně potkaný muž v produktivním věku je voják 

z povolání, tedy P(voják | muž)? U takto jednoduchého příkladu můžeme i intuitivně říci, že 

bude pravděpodobnost rozdílná. Pro demonstraci velikosti rozdílu uvádím, že z dat Armády 

                                                
216 PEER, E. a GAMLIEL, E.: Heuristics and Biases in Judicial Decisions. Court Review: The Journal of 

the American Judges Association. American Judges Association, [Online] 2013, (49:2), 114–118 
[cit. 10. 7. 2021] Dostupné 
z: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1428&context=ajacourtreview 

217 BARÁKOVÁ, M.: Psychologické aspekty rozhodování soudů se zaměřením na hodnocení důkazu 

znaleckým posudkem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 121–38. [cit. 10. 7. 2021] 
Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11671 

218 FÜRST, T., FÜRSTOVÁ, J., TOMOSZEK, M., ŠIMKOVÁ, H. a ZIMMER, J.: Paní Spravedlnost a 
slečna Pravděpodobnost: Setkání na nejvyšší úrovni, cit. d. 

219 BARON, J.: Thinking and Deciding. Third edition. Cambrighe: Cambridge University Press, 2000. 
ISBN 0521650305, str. 109–110 
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ČR220 a ČSÚ221 lze vypočítat, že v roce 2018 platilo: P(muž | voják) = 87,41 %, zatímco 

P(voják | muž) = 0,61 %. Jak tedy lze dojít od pravděpodobnosti důkazů vyjádřených 

věrohodnostním poměrem k pravděpodobnosti hypotéz? 

Podle Bayesova teorému pomůže tzv. apriorní podíl, protože platí: 

apriorní podíl šancí * věrohodnostní poměr = aposteriorní podíl šancí 222 

Apriorní podíl představuje počáteční pravděpodobnost hypotéz ještě před tím, než 

vezmeme v úvahu důkaz, a aposteriorní podíl znamená podíl pravděpodobnosti hypotéz, 

který hledáme, tj. v případě trestního řízení pravděpodobnost hypotézy obžaloby ku 

pravděpodobnosti hypotézy obhajoby. 

Podle Drábka jsou role v trestním procesu rozděleny tak, že soud musí určit (i) počáteční, 

tedy apriorní podíl šancí soupeřících hypotéz obžaloby a obhajoby a (ii) hranici konečného, 

tj. aposteriorního podílu jejich šancí, kterého musí dokazování dosáhnout pro vynesení 

rozsudku o vině a trestu. Úkolem znalce je poskytnout soudu věrohodnostní poměr, který 

ovlivní apriorní podíl.223 Proč znalec nezhodnotí apriorní podíl sám a neposkytne soudu nejen 

pravděpodobnost důkazu, ale rovnou kýženou pravděpodobnost hypotéz? Protože apriorní 

pravděpodobnost je právě ta hodnota, kterou musí odhadnout soud svou intuicí s ohledem 

na osobnost obviněného, jeho trestní minulost atp. 

V příkladu s testy na drogy224 je stanoven odhad, že apriorní pravděpodobnost výskytu 

osoby pod vlivem drog je 1 %. Dosadíme-li známé veličiny do Bayesova teorému: 

P(test pozitivní | řidič je pod vlivem)

P(test pozitivní | řidič není pod vlivem)
x

P(řidič je pod vlivem)

P(řidič není pod vlivem)
=

P(řidič je pod vlivem | test pozitivní)

P(řidič není pod vlivem | test pozitivní)
 

19,4

1
x

1

100
= 0,194 

vyjde nám, že pravděpodobnost, že řidič je pod vlivem, pokud měl pozitivní test, je pouze 

19,4 %. Přestože test vyšel pozitivní, stále je čtyřikrát pravděpodobnější, že řidič pod vlivem 

drog není. Zásadně totiž záleží na apriorní pravděpodobnosti, jejíž vliv demonstruje 

                                                
220 MINISTERSTVO OBRANY: Kvantitativní genderová analýza k 1. 1. 2018 [online] [cit. 12. 7. 2021], 

Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/assets/dokumenty-a-legislativa/kvantitativni-genderova-analyza-k-1--1--
2018.pdf 

221 Český statistický úřad: Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2017 [online] [cit. 12. 7. 2021], Dostupné z: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-
objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEMZU05&c=v3~2__RP2018MP12DP31 

222 DRÁBEK, J.: Nový pohled na důkaz (?), cit. d. 
223 DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1, cit. d. 
224 FÜRST, T., FÜRSTOVÁ, J., TOMOSZEK, M., ŠIMKOVÁ, H. a ZIMMER, J.: Paní Spravedlnost a 

slečna Pravděpodobnost: Setkání na nejvyšší úrovni, cit. d. 
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následující diagram znázorňující situaci, kdy je aplikován test s výše uvedenými hodnotami 

sensitivity a specificity na 100 000 řidičů: 

225 

Je zřejmé, že pokud je apriorní pravděpodobnost nízká, podstatně to ovlivní důkazní 

význam testu. 

Testy na drogy nebo alkohol v krvi řidičů jsou doménou spíše Policie ČR a kontrol 

v zaměstnání a školách než trestního řízení. Je ale přínosné o nich mluvit ze dvou důvodů. 

Jednak i spory způsobené těmito testy mohou mít dohru u soudu. Policie ČR provádí 

v souladu se svým interním pokynem v případě řidičů po pozitivním namátkovém testu i 

krevní testy.226 Pokud by krevní test však nebylo možné provést nebo jednalo-li by se 

o namátkové testy v soukromé společnosti, která krevní testy neprovádí, bude se soud muset 

důkazní hodnotou testu zabývat. Především jsou tyto diagnostické testy vhodné 

pro znázornění, jak podstatnou roli hraje apriorní pravděpodobnost. 

Drábek nabízí jiný příklad, a to s DNA.227 Znalec zanalyzuje biologickou stopu a zjistí 

genotyp HLA-DRB1, který se vyskytuje v populaci s četností 0,625 %, tedy má jej jeden 

člověk ze 160. Zároveň ví, že se tento genotyp shoduje s genotypem obžalovaného. Může 

                                                
225 BARON, J.: Thinking and Deciding, cit. d. 
226 JANOUŠ, V.: Přišli o řidičák kvůli drogám, ač byli „čistí“. Policejní testery chybují. IDNES [online]. 

22. 6. 2019 [cit. 2021-7.-12]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tester-drogy-ridic-ridicsky-
prukaz-alkohol.A190617_091834_domaci_lesa 

227 DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1, cit. d. 
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tedy vydat závěr: pravděpodobnost výskytu genotypu HLA-DRB1 na místě činu je 

stošedesátkrát větší, pokud jej zanechal obžalovaný, než pravděpodobnost jeho výskytu, 

pokud by jej na místě zanechala náhodná třetí osoba. 

𝐿𝑅 =
P(genotyp | zanechal jej obviněný)

P(genotyp | zanechala jej třetí osoba)
=

1

1
160

 

Abychom ale zjistili pravděpodobnost hypotézy, a ne důkazu, musíme využít apriorní 

pravděpodobnost. V daném příkladu byl stanoven jen velmi široký okruh podezřelých, a to 

1600 osob, které mohly hypotetický trestný čin spáchat a daný genotyp na místě činu 

zanechat. Jelikož genotyp mohla zanechat pouze jedna osoba, je apriorní pravděpodobnost 

1/1600. Aplikací Bayesova teorému zjistíme: 

P(genotyp | zanechal jej obviněný)

P(genotyp | zanechala jej třetí osoba)
x

P(obviněný)

P(počet podezřelých)
=

P(zanechal jej obviněný | genotyp )

P(zanechala jej třetí osoba | genotyp)
 

1

1
160

x
1

1600
=

1

10
 

Vyšlo nám, že pravděpodobnost, že DNA na místě zanechal obviněný, je deset krát nižší 

než pravděpodobnost, že jej tam zanechala třetí náhodná osoba z podezřelých, a výsledek tak 

nahrává obhajobě. Okruh 1600 podezřelých je samozřejmě široký, ale ne nepředstavitelný 

v situaci důkazní nouze. Vypovídá to především o nutnosti nespokojit se pouze s jedním 

důkazem, přestože by pravděpodobnost jeho výskytu byla 160/1. 

Pokud pak bude hodnotit soud řadu vzájemně nezávislých důkazů v jednoduchém 

případu, lze to matematicky vyjádřit takto: 

apriorní podíl šancí * LR(důkazu A) * LR(důkazu B) * LR(důkazu C) = aposteriorní podíl šancí 
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Ve většině případů by takový výpočet nestačil, jelikož se pravděpodobnosti řady jevů, 

které představují důkazy, ovlivňují. Drábek pak nabízí potenciál bayesovských sítí, kdy je 

možno pomocí výpočetní techniky spojit veliké množství vzájemně provázaných faktorů a 

dojít k aposteriornímu podílu šancí.228 Bayesovská síť může vypadat následujícím způsobem: 

229 

Ačkoli matematické vyjádření může znít komplikovaně, jde o stejný princip, který je 

tradičně užíván. Soud již nyní hodnotí osobnost, poměry i trestní minulost obžalovaného, 

čímž získává představu o míře pravděpodobnosti, zda hypotéza obžaloby, tedy že obžalovaný 

daný trestný čin spáchal, je pravdivá. Následně zkoumá jednotlivé důkazy, zda danou 

hypotézu podporují a prokazují vinu obžalovaného s dostatečnou jistotou. Nemyslím si, že 

trestní proces by měl mít obecně stanovenou míru jistoty, jako je např. technická jistota 

                                                
228 DRÁBEK, J.: Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 2: Bayesovské sítě. 

Kriminalistický sborník. 2014, číslo 2, str. 68–72. 
229 DE ZOETE, J., SJERPS, M., LAGNADO, D. a FENTON, N.: Modelling crime linkage with Bayesian 

networks. Science & Justice [online]. 2015, 55(3), 209-217 [cit. 15. 7. 2021]. ISSN 13550306. Dostupné z: 
doi:10.1016/j.scijus.2014.11.005 
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98,76%,230 aby mohl být vysloven rozsudek o vině. Podstatou věrohodnostního poměru a 

bayesovské pravděpodobnosti je pouze kvantifikovat proces hodnocení důkazů a dosáhnout 

tak vyváženého, logického, robustního a transparentního podkladu pro konečné rozhodnutí 

soudu. 

Dle Zimmera jsou znalci v komplikované situaci. Část z nich v souladu s regulací ENFSI 

věří, že závěr znaleckého posudku by měl být vyjádřen věrohodnostním poměrem. Zároveň 

ale ne všichni jsou ochotni s ohledem na obtížnost vyjadřovat věrohodnostní poměr číselně.  

Zůstávají tak napůl cesty, kdy poměr pravděpodobnosti důkazu za platnosti hypotézy 

obžaloby a obhajoby vyjadřují prostřednictvím slovního hodnocení.231 Tím se však nevyhnou 

problému subjektivity vnímání slovních vyjádření a znemožní práci s věrohodnostním 

poměrem za pomoci bayesovské pravděpodobnosti a apriorního podílu šancí. 

Koncept věrohodnostního poměru ale čelí hlavně té překážce, že většina znalců stále 

zastává přístup starého důkazu. Hodnotí např. daktyloskopické stopy bez alternativní 

hypotézy a je schopna vydat i jistý závěr o shodnosti stopy se srovnávacím materiálem. To je 

přístup chybný, jelikož znalec nikdy nemá dostatečná data, aby si mohl být jistý, že nikde 

na světě neexistuje otisk prstu s týmž rozmístěním daktyloskopických markantů nebo zda 

neexistuje tak šikovný padělatel, že dokáže napodobit pravý podpis dokonale. Přesto adresáti 

znaleckých posudků takové závěry vítají a raději pověří znalce, který užívá koncepci starého 

důkazu.232 

Navzdory skutečnosti, že soud musí vydat kategorické rozhodnutí vinen nebo nevinen, 

což vyvolává tendenci vyžadovat kategorické soudy i od znalců233, by soudy měly pohlížet 

přívětivěji na nejistotu, tedy pravděpodobnost ve znaleckých zjištěních. Naopak nelze-li něco 

prohlásit s jistotou, měli bychom podporovat znalce, aby nevydávali falešně jisté závěry, a 

ubírali tím možnost uvážení soudu, pokud si přejeme kvalitnější a spravedlivější rozsudky. 

Na jednu stranu to přidává tíhu na bedra soudu. Na druhou stranu je to právě úděl soudu, a ne 

znalce vypořádat se s rolí nejistoty a spravedlivě rozhodnout. Soudy nejistotu nemohou 

přehlížet nebo odmítat a musejí s ní pracovat. Nástrojem, který mají za tímto účelem 

                                                
230 BRADÁČ, A., KLEDUS, M. a KREJČÍŘ, P.: Soudní znalectví, cit. d., str. 88 
231 Podle osobního sdělení Mgr. Jana Zimmera, Ph.D., znalce z oboru expertizy písma, odvětví forenzní 

analýza rukopisu dne 7. 6. 2021. 
232 Tamtéž 
233 ELLSWORTH, P. C.: Legal Reasoning. In: HOLYOAK, K. J. a R. G. MORRISON. The Cambridge 

Handbook of Thinking and Reasoning. New York: Cambridge University Press, 2005, 685-704. 
ISBN 0521824176. 
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k dispozici, a jenž by se dle mého názoru měl zařadit do palety regulérně užívaných metod 

hodnocení přinejmenším znaleckých posudků, je bayesovská pravděpodobnost. 
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Závěr 
Oblast znalectví v sobě kombinuje problematiku právní regulace a vědeckého poznání. 

Ze své interdisciplinární povahy se tak musí vypořádávat s problémy právními i vědeckými. 

Oba druhy jsem proto zahrnul i do této práce. 

Problematika právního charakteru představovala první soubor témat, která jsem rozebral, 

a to v souvislosti s legislativními změnami účinnými od 1. 1. 2021. Zaměřil jsem se na často 

diskutované nedostatky staré právní úpravy a porovnal jsem je s úpravou nového zákona a 

prováděcích předpisů. 

Stanovení podrobných podmínek pro jmenování znalců a proces jejich výběru považuji 

spolu se zavedením právního nároku na jmenování za podstatné změny k lepšímu, které 

přispějí k právní jistotě, transparentnosti a spravedlnosti tohoto procesu. Na druhou stranu 

centralizace jmenování pod Ministerstvem spravedlnosti s sebou nese rizika zpolitizování 

tohoto procesu, jelikož poradní sbory, které prakticky provádí ověření podmínek a výběr 

znalců, jsou v plné diskreci ministra spravedlnosti. Pokud nová úprava stanovuje i takové 

detaily jako formát elektronického znaleckého posudku, měla se zaměřit i na požadavky a 

odpovědnost členů poradních sborů, které mají tak velký podíl na jmenování a dohledu 

nad znaleckou činností. 

Dohled je další oblastí, která byla podstatně ovlivněna posledními legislativními 

změnami. Ty přinesly celou řadu nových přestupků a zpřísnění sankcí. Ministerstvo 

spravedlnosti uklidnilo počáteční velkou nejistotu a nedůvěru týkající se přezkoumávání 

věcné správnosti znaleckých posudků s tím, že v této oblasti se prakticky nic nemění. Přesto 

se možná mělo zaměřit více na pravdivost znaleckých posudků a vymezení hranic 

jednotlivých odvětví než formulovat další přestupky postihující čistě formální náležitosti. 

Ve složení se zpřísněním sankcí a absencí institutu výzvy k nápravě se změny v přestupcích 

jeví jako neadekvátně přísné. 

Do souvislosti se sankcemi jsou často dávány odměny. Z pohledu znalců a zájemců 

o tento status je to přirozené, protože musejí zvažovat poměr profitu s riziky v případě 

pochybení. Léta očekávané zvýšení odměn je však jen nepatrné ve srovnání například s růsty 

mzdy obecně. V kombinaci s přísnými sankcemi nemůžu než nesouhlasit s názorem, že 

současný stav jen přispěje k dlouhodobému trendu odlivu znalců. To bude mít negativní vliv i 

na trestní řízení, protože nebude dostatek znalců schopných poskytnout znalecké posudky 

kvalitně a včas. Právní úprava znalectví má řadu nedostatků, ale nízké odměny jsou tím 
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nejpalčivějším. Dle mého názoru by se rozpětí hodinové sazby mělo místo 300–450 Kč 

pohybovat v rozmezí 500–900 Kč. 

Jak nepromyšlené některé změny nové úpravy jsou, demonstruje skutečnost, že ani 

po šesti měsících po nabytí její účinnosti Ministerstvo spravedlnosti nezpřístupnilo dva 

základní informační systémy v oblasti znalectví, a to evidenci posudků a nový seznam 

znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů.  

Problémem, jímž jsem se nadále zabýval, je kognitivní zkreslení působící na znalce. 

Řada výzkumů ukazuje, že jsou jím znalci ovlivněni v řadě oblastí i fází své činnosti. 

Zaměřuji se konkrétně na vliv informací irelevantních pro znalecké zkoumání, které se 

projevují jako konfirmační zkreslení a haló efekt. Přestože existuje rozsáhlá literatura 

popisující tyto fenomény i to, jak jim předejít, je jim v ČR věnována jen minimální pozornost 

a prakticky žádná regulace. Z toho důvodu lze opatření proti kognitivnímu zkreslení mezi 

českými znalci najít jen zřídka. Zastávám názor, že Ministerstvo spravedlnosti by mělo 

věnovat tomuto problému pozornost a představit doporučení k omezení rizik kognitivního 

zkreslení na základě risk-based approach. Rovněž bych přivítal, kdyby se toto téma stalo 

relevantním argumentem v posuzování věrohodnosti znaleckého posudku a znalce v trestním 

řízení. 

Nakonec jsem se věnoval roli pravděpodobnosti v závěrech znaleckých posudků. 

Ukazuje se, že tradiční vyjádření pravděpodobnosti nálezu znalce při platnosti jediné 

hypotézy a za pomoci slov již nenaplňuje požadavky vědeckého pokroku. Ve znaleckém 

zkoumání se nelze zcela zbavit nejistoty, a pokud chtějí znalci naplňovat aktuální nároky 

na vyvážené, logické, robustní a transparentní závěry, je třeba, aby v nich využívali 

věrohodnostního poměru. Ten vyjadřuje pravděpodobnost výskytu důkazu za předpokladu 

platnosti hypotézy obžaloby děleno pravděpodobností jeho výskytu za platnosti hypotézy 

obhajoby. Takto vyjádřený závěr pak může soud zkombinovat s apriorní pravděpodobností a 

vypočítat důkazní váhu znaleckého posudku. Nezastávám názor, že by měl být rozsudek 

o vině výsledkem matematické rovnice. Jsem ale toho mínění, že bayesovská 

pravděpodobnost představuje velmi užitečný nástroj, který by měly soudy zejména k ověření 

svého hodnocení znaleckých posudků používat. 
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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. 

Klíčová slova: legislativní změny ve znalectví – kognitivní zkreslení – věrohodnostní poměr  
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The problems of judicial expertise in criminal proceedings  

Abstract 

Judicial Expertise is a substantial and irreplaceable part of criminal proceedings. It´s 

legal regulation is required to fulfil high demands. Firstly, it must provide an effective 

platform for usage of expert evidence in criminal proceedings. Secondly, it ought to ensure 

that experts provide quality outcomes in compliance with lege artis. Thirdly, it should offer 

satisfying conditions for expert´s activities. This thesis selects a few of the current issues 

originating from aforementioned requirements. It analyses their origin and evaluates how the 

Czech legal regulation solves them. 

At first, the thesis defines fundamental institutes which create a base for an expert’s 

function in criminal proceedings. Subsequently, it offers an overview of statutory regulat ion 

of judicial expertise in criminal proceedings. It deals with both special regulation in criminal 

law and general regulation of Act No. 254/2019 Sb., on judicial experts, expert offices and 

expert institutes, together with relevant ordinances. 

Chapter three deals with legislative changes in the field of judicial experts effective from 

1st January 2021. It focuses on new experts appointing, remuneration and supervision of 

experts´ activities. It analyses and compares how these issues are regulated in the previous 

and in the effective regulation. Certain changes such as better transparency of expert selection 

and legal claim to appointment are in my opinion changes for the better. However, increase 

of remuneration seems to be deficient, particularly, in connection to harsher offences and 

sanctions for experts. Simultaneously, Ministry of Justice show flagrant unreadiness to 

accommodate the legislative changes. 

Furthermore, the thesis deals with a cognitive bias influencing experts. An array of 

research proves that experts are vulnerable to cognitive bias even in areas traditionally 

considered almost infallible. The thesis examines the origin of the bias and offers several 

practical countermeasures. 

Final chapter evaluates ways which express levels of probability in conclusions of expert 

evidence. The traditional verbal form of probability expression seems to be insufficient 

regarding current requirements on scientific findings. It is also unreliable for its subjectivity. 

Likelihood ration may provide solution because it quantifies the probability of expert´s 

findings and offers an instrument with which courts might work with an expert´s evidence 

probative value with usage of Bayes theorem. 
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