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ÚVOD 

Fáze dokazování je nezbytnou částí civilního soudního procesu. V této fázi 

soudního řízení se soud zaměřuje na získávání poznatků o skutkovém stavu řešené věci. 

Jednotlivé informace o skutkovém stavu, tedy důkazy, jsou do řízení vnášeny pomocí 

důkazních prostředků. Vyvstane-li v řízení potřeba prokázat určitou skutečnost, 

k jejímuž posouzení je třeba odborných znalostí, musí soud využít některý z odborných 

důkazních prostředků. Typickým a nejpoužívanějším odborným důkazním prostředkem 

je znalecký posudek, který v některých řízeních hraje nezbytnou roli pro zjišťování 

skutkového stavu. Je tedy nesmírně důležité se zabývat otázkou řádného vypracování 

znaleckých posudků a způsobu jejich provádění a hodnocení ze strany soudu. Proto 

se těmto procesům budu věnovat v následujícím výkladu. 

Tato práce je pomyslně rozdělena do dvou částí, přičemž v první, teoretické části 

je popisována platná právní úprava znalecké činnosti a její praxe. Pomyslná teoretická 

část se dále rozpadá na tři dílčí kapitoly, ve kterých nejprve stručně popíši procesní 

dokazování a vysvětlím jednotlivé pojmy nezbytné pro následující výklad. Následně 

se věnuji znalecké činnosti jako takové, v rámci čehož objasním proces vzniku, 

pozastavení a zániku znaleckého oprávnění, zmíním práva a povinnosti znalce, které 

nejvíce ovlivňují proces soudního dokazování, a nakonec se budu stručně věnovat 

problematice odpovědnosti znalce jak ze soukromoprávního, tak z veřejnoprávního 

pohledu. V poslední kapitole teoretické části se již zaměřuji na znalecký posudek jako 

takový, přičemž jsou postupně pospány fáze dokazování tímto důkazním prostředkem, 

tedy od jeho zadání, přes vypracování a provedení, až k nejpodstatnější fázi, a sice jeho 

hodnocení. 

Ve druhé části se poté zabývám svými vlastními poznatky a úvahami týkajícími 

se vybraných institutů dokazování znaleckým posudkem. Nejprve vyhodnocuji data 

získaná od soudců okresních soudů a vyvozuji z nich subjektivní názory. 

Dále se zamýšlím nad nutností existence ustanovení, které dává možnost zadat znalecký 

posudek mimo soudu i stranám soudního řízení. Nakonec se věnuji alternativním 

závěrům znaleckých posudků a jejich významu pro jejich hodnocení ze strany soudu. 

 



- 2 - 

 

1. DOKAZOVÁNÍ – OBECNÉ OTÁZKY 

Jednou z nejdůležitějších funkcí demokratického právního státu je poskytování 

ochrany subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům. Hlavní roli v této 

ochraně vykonávají soudy jakožto specializované státní orgány, jejichž cílem 

je autoritativní řešení právních sporů mezi společenskými subjekty. Ochrana 

soukromoprávních a jiných přidružených vztahů je soudy poskytována skrze civilní 

proces. Jednou z nejdůležitějších fází civilního procesu je fáze zjišťování skutkového 

stavu, tedy fáze dokazování. Dokazování někdy bývá pro svou důležitost označováno 

jako páteř civilního procesu. 

1.1. Pojem dokazování 

Soudní rozhodnutí musí být v každé konkrétní věci opřeno o určité poznatky. 

Tyto poznatky lze rozdělit na poznatky právní a poznatky skutkové. Poznatky právní 

představují znalost objektivního práva a jsou získávány především studiem a obornou 

přípravou soudců. Skutkové poznatky potom představují znalost konkrétních 

skutečností vztahujících se k rozhodované věci. Tyto skutečnosti jsou v soudním řízení 

získávány pomocí procesu dokazování. Dokazování je právem upravený postup soudu 

a účastníků řízení, jež směřuje k utvoření potřebných skutkových poznatků 

o skutečnostech rozhodných pro vynesení rozhodnutí. Soud skutkové poznatky seznává 

buď přímo, tzn. že skutečnosti se odehrávají přímo před soudem (např. provede ohlední, 

vnímá, jak se chová účastník). Anebo je může, a to se děje častěji, seznávat nepřímo, 

tedy pomocí důkazních prostředků získává informace o skutečnostech, které se již udály 

v minulosti.1  

V některých zákonem upravených případech nemusí být skutečnosti 

dokazovány, nýbrž postačí, že jsou osvědčeny. Osvědčení neklade takový důraz 

na prokázání zjišťovaných skutečností jako jistých. Postačí, že se daná skutečnost soudu 

jeví jako pravděpodobná. Tento postup je plně ospravedlněn jiným, vyšším zájmem, 

kvůli kterému nelze provádět dokazování. Například v případě předběžných opatření 

je tímto vyšším zájmem potřeba rychlého rozhodnutí soudu, která je v této situaci 

upřednostněna před provedením řádného dokazování. 

 
1 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 221-224. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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1.2. Pojmy týkající se dokazování 

Pro nadcházející výklad je nejprve potřeba definovat základní pojmy, které 

se budou v této práci vyskytovat. Jedním ze základních pojmů týkajících se procesu 

dokazování je pojem důkazní prostředek. Důkazní prostředek je nosičem zprávy 

o rozhodné skutečnosti. Tento pojem může být někdy chápán také ve smyslu procesu, 

z něhož se získávají zprávy o rozhodných skutečnostech (např. čtení listiny).2 Důkazní 

prostředky se ve vztahu k prokazované skutečnosti dělí na důkazní prostředky přímé 

a nepřímé. Přímé důkazní prostředky dovolují soudu seznat prokazovanou skutečnost 

přímo, tedy ne zprostředkovaně. Takovým důkazním prostředkem je ohledání. Pomocí 

nepřímých důkazních prostředku se soud dozvídá informace o skutečnostech skrze 

prostředníka. Tím může být osoba (např. svědek, znalec nebo účastník) a věc (listina).3 

Dalším pojmem z oblasti dokazování je pojem důkaz. Někdy bývá tento pojem 

mylně zaměňován se zmíněným pojmem důkazního prostředku.4 Důkaz může být 

definován jako výsledek, tedy poznatek, získaný procesem dokazování. Jedná se tedy 

o abstraktní pojem, na rozdíl od konkrétního pojmu důkazního prostředku. Důkazy 

lze taktéž dělit na důkazy přímé a nepřímé, podle jejich vztahu k předmětu dokazování. 

Z přímého důkazu vyplývá prokazované tvrzení přímo (např. svědek sám viděl určitou 

osobu na určitém místě v konkrétní čas), naopak z nepřímého důkazu plyne 

prokazované tvrzení až za pomoci další myšlenkové operace (typicky alibi – svědek 

viděl osobu v konkrétní čas v místě A, proto lze vyvodit, že osoba nemohla být v tento 

čas v místě B).5 

O dalších pojmech týkajících se dokazování, kterými jsou pojmy předmět 

dokazování, důkaz opaku a protidůkaz, bude z hlediska systematičnosti pojednáno 

v následujících kapitolách. 

 
2 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: komentář. 

3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 624. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
3 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 224-225. ISBN 978-80-7502-298-1. 
4 Této záměny se dopouští i samotný o. s. ř. např. ve svém ustanovení § 125 nebo § 79 odst. 1. 
5 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 224. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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1.3. Předmět dokazování 

Předmět dokazování tvoří okruh rozhodných skutečností, které mají být 

prokázány, pokud se nejedná o skutečnosti, které není třeba dokazovat. Rozhodné 

skutečnosti jsou takové skutečnosti, které jsou relevantní pro výsledné rozhodnutí soudu 

s ohledem na předmět řízení, tedy žalobcem uplatněný nárok. Jsou tvořeny především 

hypotézou právní normy, která má být v řízení aplikována. Dále je tvoří procesní 

skutečnosti a další skutečnosti, které je třeba prokázat, aby mohly být zjištěny ony 

hlavní rozhodné skutečnosti.6 Jejich výběr provádí na základě § 120 o. s. ř. soud, 

přičemž vychází především ze skutkových tvrzení žalobce a žalovaného, která 

porovnává s abstraktní skutkovou podstatou plynoucí z právní normy dopadající 

na daný případ. Tím, jak se tato abstraktní skutková podstata v řízení postupně 

vyjasňuje (nebo i zcela mění), vyjasňuje se i okruh rozhodných skutečností. Na tomto 

místě je důležité rozdělit skutečnosti na skutečnosti vnější, tedy ty, které jsou 

vnímatelné lidskými smysly, a skutečnosti vnitřní (duševní pochody). Předmětem 

dokazování totiž mohou být pouze skutečnosti vnější. Vnitřní skutečnosti mohou být 

dokazovány, pouze pokud se ve vnějším světě projeví prostřednictvím vnější 

skutečnosti.7 Rozhodné skutečnosti musí soud vždy učinit předmětem dokazování, 

a to i v případech, kdy zjistí prokazovanou skutečnosti jiným způsobem, než je procesní 

dokazování. Z toho okruhu však zákon vyjímá určitou skupinu skutečností, které není 

třeba dokazovat. Jedná se o skutečnosti uvedené v § 121 o. s. ř. 

První skupinou z těchto skutečností jsou tzv. notoriety. Notorieta je skutečnost, 

která je v čase a místě rozhodování soudu obecně (tzn. širokému okruhu osob) známá. 

Jsou to buď skutečnosti obecně známé bez dalšího, nebo skutečnosti, které 

lze bez větších obtíží zjistit např. z médií nebo literatury.8 Nejedná se však o obsah 

webových stránek, jak judikuje Nejvyšší soud.9 To, že soud považuje některé 

skutečnosti za notoriety, ho ještě nezbavuje povinnosti tuto informaci sdělit účastníkům. 

Je tomu tak z důvodu poskytnutí možnosti účastníku se k notorietě vyjádřit, případně 

 
6 ŠÍNOVÁ, Renáta, Klára HAMUĽÁKOVÁ a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2020. s. 266-267. ISBN 978-80-7400-787-3. 
7 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: komentář. 

3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 611-612. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
8 Tamtéž, s. 617. 
9 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5278/2014. 
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ji zpochybnit.10 Pokud by se tak stalo, musel by soud provést dokazování i této 

skutečnosti klasickým způsobem. 

Dalšími skutečnostmi uvedenými v § 121 o. s. ř. jsou skutečnosti známé soudu 

z jeho úřední činnosti. Judikatura dovodila, že k těmto skutečnostem soud přihlédne 

i přesto, že nebyly některým z účastníků tvrzeny,11 stejně tak dovodila, že za takovouto 

skutečnost se nepovažuje informace vedená ve veřejném rejstříku.12 V tomto případě 

také platí, že soud je povinen účastníky s těmito skutečnostmi seznámit, a to ze stejného 

důvodu, jaký byl nastíněn v minulém odstavci. 

Poslední skupinou skutečností uvedenou v popisovaném ustanovení je skupina 

právních předpisů uveřejněných nebo oznámených ve Sbírce zákonů České republiky. 

Jedná se o projev zásady, že soud zná právo. Znalost soudu se vztahuje nejen 

k samotnému textu normy, nýbrž i k jeho interpretaci a způsobu aplikace. Soud 

už ale nezná právo zahraniční, stejně tak jako právo kanonické. Také předpisy nižší 

právní síly, které nejsou uveřejňovány nebo oznamovány ve Sbírce zákonů budou, 

stejně jako zahraniční a kanonické právo, předmětem dokazování.13 

Soud nemusí prokazovat ani skutečnosti shodně tvrzené účastníky řízení. 

To plyne z ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř. Toto ustanovení sice říká, že soud může tyto 

skutečnosti považovat za prokázané, nicméně je nutné ho interpretovat tak, že tak činit 

musí. Pouze v případech, kdy by se shodně tvrzené skutečnosti příčily dobrým mravům, 

spravedlnosti nebo by evidentně odporovaly realitě, musí soud přistoupit k dokazování 

i těchto.14 Je potřeba zdůraznit, že účastníci musí prohlásit nesporné skutečnosti 

výslovně, nikoliv mlčky15 a že mohou učinit nespornými pouze otázky skutkové, 

ne právní.16  

 
10 Tamtéž. 
11 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. 21 Cdo 205/2020. 
12 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2011, sp. zn. IV. ÚS 433/10. 
13 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 304. ISBN 978-80-7598-369-5. 
14 Tamtéž, s. 302. 
15 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2 Cmo 411/2012. 
16 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1478/2002. 
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1.4. Instituty usnadňující dokazování 

V rámci soudního řízení mohou vyvstat určité skutečnosti, jejichž prokázání 

je příliš obtížné, ba dokonce nemožné. S ohledem na časovou i ekonomickou 

hospodárnost a zákaz odepření spravedlnosti, řeší tyto situace právní řád pomocí 

institutů, které mají za cíl dokazování usnadnit. Jedná se o instituty jak procesního17, 

tak i hmotného práva18. Systematicky jsou do této kategorie řazeny zákonné domněnky, 

prejudiciální otázky a úvahy soudu nahrazující důkaz.19 

1.4.1. Zákonné domněnky a fikce 

Procesní úpravu dokazování za pomoci zákonné domněnky nalezneme 

v ustanovení § 133 o. s. ř. Tento paragraf ukládá soudu považovat určitou skutečnost 

za prokázanou, pokud se ukáže jako prokázaná skutečnost jiná. Zákonné domněnky 

lze rozdělit podle přípustnosti důkazu opaku na domněnky vyvratitelné a domněnky 

nevyvratitelné. 

Zpravidla jsou domněnky vyvratitelné. Ty lze vyvrátit použitím důkazu opaku. 

To znamená, že je-li prokázán opak skutečnosti vyvozené pomocí domněnky, daná 

domněnka se již nadále nemůže uplatnit, a soud z ní nebude vycházet. Naopak bude 

vycházet právě z důkazem opaku prokázané skutečnosti.20 U nevyvratitelných 

domněnek důkaz opaku připuštěn není. Nicméně stále je připuštěno (stejně jako 

u domněnek vyvratitelných) vyvrátit samotný důkaz tzv. protidůkazem. Ten, na rozdíl 

od důkazu opaku neprokazuje jinou skutečnost, na základě které nemůže existovat 

domnělá skutečnost, ale pouze prokazuje, že důkaz není pravý nebo pravdivý. V obou 

případech fakticky dochází k přesunu důkazního břemene na účastníka, v jehož 

neprospěch zákonná domněnka svědčí, a který, aby domněnku popřel, musí buď 

prokázat opak, nebo vyvrátit důkaz zakládající domněnku protidůkazem.21 

 
17 Např. domněnka pravdivosti veřejné listiny vyjádřená v § 134 o. s. ř. 
18 Např. institut uznání dluhu v § 2053 o. z. nebo domněnky otcovství v § 776 a násl. o. z. 
19 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 231-232. ISBN 978-80-7502-298-1. 
20 Např. v případě prohlášení o uznání dluhu podle § 2053 o. z. bude soud vycházet z toho, že dluh 

existuje co do důvodu i výše. Důkazní břemeno tedy přechází na dlužníka, který musí prokázat 

(důkazem opaku), že dluh neexistuje. Učiní tak např. tím, že prokáže, že svůj dluh věřiteli již splatil. 

Tím se mu podaří vyvrátit tuto domněnku. 
21 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 376. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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Zatímco zákonné domněnky vycházejí z určité lidské zkušenosti a domnívané 

skutečnosti mohou být v případě domněnek reálné, u právních fikcí tomu tak není. 

Právní fikce je konstrukce, kterou se finguje skutečnost, která určitě nenastala. Fikce 

proto zákonodárce používá pouze minimálně a jen v případech nezbytně nutných. 

Typickou zákonnou fikcí je např. fikce doručení22 podle § 50c odst. 1 o. s. ř.23 

1.4.2. Prejudiciální otázka 

Prejudiciální otázka je určitá právní otázka, na jejímž vyřešení je závislé 

rozhodnutí soudu v konkrétním řízení. Předběžná otázka, jak také bývá nazývána, není 

a ani nemůže být předmětem onoho řízení (pak by nebyla prejudiciální), nicméně 

je způsobilá být samostatným předmětem jiného řízení. Typické prejudiciální otázky 

jsou např. otázka vzniku manželství při rozhodování o jeho rozvodu, otázka existence 

vlastnického práva pronajímatele k pronajímané věci, nebo otázka spáchání trestného 

činu dědicem při rozhodování o dědictví. Všechny předběžné otázky musí být vyřešeny 

dříve, než soud rozhodne o samotném předmětu řízení.24 Jestliže soud předběžnou 

otázku sám posoudí, neprojeví se to ve výroku rozhodnutí, ale v odůvodnění rozhodnutí. 

Posouzení předběžné otázky tak není závazné a netvoří překážku věci rozhodnuté 

pro budoucí možná řízení.25 

Základem pro vyřešení prejudiciální otázky je ustanovení § 135 o. s. ř. Druhý 

odstavec tohoto ustanovení říká, že v zásadě je soud oprávněn (nikoliv povinen26) 

si předběžné otázky posoudit sám, avšak až na jisté výjimky. Těmi jsou rozhodnutí 

o spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu a jejich pachateli, 

dále pak rozhodnutí v osobním stavu. To však neznamená, že úspěšný účastník trestního 

řízení (např. zproštěný obviněný), bude automaticky úspěšný i v civilním řízení v téže 

věci a naopak. Tak např. obžalovaný bude uznán vinným z trestného činu, kterým byla 

způsobena škoda, přesto civilní soudy nemusí poškozenému přiznat právo na náhradu 

škody způsobené trestným činem. Je třeba si uvědomit, že v trestním řízení je věc 

 
22 Podle této fikce se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítne její převzetí. Finguje 

se tak evidentně nenastalá skutečnost, že písemnost byla doručena, když je zjevné, že tomu tak není. 
23 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 232-233. ISBN 978-80-7502-298-1. 
24 Tamtéž, s. 233-234. 
25 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 7. 1965, sp. zn. 4 Cz 94/95. 
26 Soud může dát podnět k zahájení řízení, kterým by byla předběžná otázka rozhodnuta, nebo může 

vyčkat na rozhodnutí, pokud takové řízení již u příslušného orgánu probíhá. 
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posuzována pouze z hlediska znaků trestného činu, které nemusí naplnit znaky potřebné 

pro vznik povinnosti k náhradě újmy podle občanskoprávních předpisů.27 Soud 

dále není vázán rozhodnutím vydaným pomocí příkazu na místě, který jako institut 

nahradil starší, v zásadě totožný institut blokového řízení.28 Stále se však soud bude 

muset s takto vydaným rozhodnutím v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat. 

Otázky osobního stavu si soud nemůže posuzovat samostatně, ani jako 

předběžnou otázku. To je dovozováno z § 27 z. ř. s., který stanoví, že: „výrok 

pravomocného rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o statusové věci fyzické nebo 

právnické osoby, je závazný pro každého“, tedy i pro soud. 

Pokud jde o otázku, kterou je soud oprávněn si posoudit sám a příslušným 

orgánem bylo v této věci vyneseno pravomocné rozhodnutí, musí soud z tohoto 

rozhodnutí vycházet. Soud nemusí vycházet z rozhodnutí vydaného podle správního 

řádu, vyjma zmíněného rozhodnutí týkajícího se osobního stavu.29 Zároveň není 

vyloučeno, aby si soud řešenou otázku posoudil jako předběžnou odlišně. Toto však 

bude muset reflektovat v odůvodnění svého rozhodnutí, kde uvede důvody, proč dospěl 

k jinému názoru na danou otázku.30 

1.5. Procesní povinnosti a břemena účastníků v dokazování 

Jak již bylo naznačeno výše, soud v procesu dokazování zjišťuje existenci 

skutečností rozhodných pro vynesení rozhodnutí v dané věci. Ve sporném řízení, které 

je postaveno na zásadě projednací, jsou zásadně soudem posuzovány jen ty skutečnosti 

a důkazy, které jsou navrženy účastníky sporu. Účastníci jsou tak nuceni být ve sporu 

aktivní, pakliže chtějí být úspěšní. Pokud však taková aktivita účastníky vyvíjena není, 

obsahuje platná právní úprava prostředky, které mají tuto nastalou situaci za úkol řešit. 

 
27 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4142/2016. 
28 Ustanovení § 91 a § 92 PřesZ. 
29 Dle § 73 odst. 2 s. ř. je pravomocné rozhodnutí správního orgánu závazné jen pro účastníky 

a pro ostatní správní orgány, příp. pro osoby a v rozsahu v něm uvedeném.  
30 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 654-656. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
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Těmito prostředky jsou povinnosti tvrzení a důkazní a jím odpovídající břemena.31 

V nesporném řízení tyto prostředky neexistují.32 

1.5.1. Procesní povinnosti účastníků 

Povinnost tvrzení znamená povinnost účastníka sporu uvést veškeré skutečnosti 

důležité pro rozhodnutí soudu. Rozsah těchto skutečností je určen hypotézou právní 

normy, pod kterou žalobce subsumuje nastalé skutečnosti již v žalobě33 a žalovaný 

posléze ve svém vyjádření k žalobě. Odpovědnost za podřazení pod konkrétní právní 

normu však stále nese soud. Pokud se domnívá, že účastníkem nebyly dostatečně 

tvrzeny skutečnosti pro rozhodnutí v jeho zájmu, poučí tohoto účastníka o povinnosti 

tvrzení.34 Pokud účastník tuto povinnost nesplní, nemůže být daná právní norma 

aplikována.35 

Důkazní povinnost je povinnost účastníka řízení označit na podporu svých 

tvrzení důkazní prostředky, jimiž jsou tato tvrzení prokazována. Tato povinnost se vždy 

vztahuje ke konkrétní tvrzené skutečnosti. Stejně jako u povinnosti tvrzení, i důkazní 

povinnost plní žalobce již v žalobě36 a žalovaný ve své obraně.37 Podobně pokud 

k některé skutečnosti důkazní prostředek chybí, poučí soud účastníka, jenž nese k této 

skutečnosti důkazní břemeno (srov. násl. kapitolu), o důkazní povinnosti a následcích 

jejího nesplnění.38 

1.5.2. Procesní břemena účastníků 

Břemeno tvrzení lze definovat jako odpovědnost účastníka, který má povinnost 

tvrzení, za to, že se soud dozví potřebné skutečnosti pro vynesení rozhodnutí. Pokud 

 
31 Tamtéž, s. 610-612. 
32 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 251. ISBN 978-80-7502-298-1. 
33 Ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř., které říká, že součástí žalobního návrhu je „vylíčení rozhodujících 

skutečností“. 
34 Ustanovení § 118a odst. 1 o. s. ř. 
35 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 610-612. ISBN 

978-80-7400-828-3 
36 Ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř., podle kterého je žalobce povinen označit důkazy (myšleno důkazní 

prostředky, pozn. autora), jichž se v žalobě dovolává.  
37 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 250. ISBN 978-80-7502-298-1. 
38 Ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř. 
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toto své břemeno účastník neunese a soud se rozhodnou skutečnost nedozví, půjde 

takový stav k jeho tíži, a soud bude muset rozhodnout v jeho neprospěch.39 

Důkazní břemeno je vymezeno jako procesní odpovědnost účastníka za to, 

že budou soudu rozhodné skutečnosti prokázány. Pojem důkazního břemena lze chápat 

ve dvojím smyslu, a to důkazního břemena subjektivního a objektivního. Subjektivní 

důkazní břemeno vyjadřuje míru účasti stran na dokazování, objektivní vymezuje to, 

co je ještě v řízení potřeba dokázat bez ohledu na míru účasti stran. V současné době 

se v praxi termín důkazního břemene používá vždy ve smyslu subjektivním.40 

Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci samé 

i v takových případech, kdy mu zhodnocení provedených důkazů neumožňuje přijmout 

závěr ani o pravdivosti sporného tvrzení účastníka, ani o tom, že by toto tvrzení bylo 

nepravdivé (tzv. stav non liquet).41 Způsob rozdělení důkazního břemene mezi 

účastníky soudního řízení je v současné době ovládán teorií analýzy norem. Podle této 

teorie musí každá strana dokázat skutečnosti, které odpovídají skutkovým znakům 

právní normy, od které daná strana odvozuje svůj nárok, příp. námitky proti tomuto 

nároku. Jinými slovy každá strana dokazuje skutkové předpoklady právní normy, která 

je této straně příznivá.42 Odpověď na otázku, na kom leží důkazní břemeno, proto 

nalezneme v normách hmotného práva. Existuje však řada hmotněprávních norem, které 

obsahují speciální úpravu k tomuto obecnému pravidlu.43 Stejně tak právní praxe 

vymezila několik případů, kdy osoba, která by za normální situace nesla důkazní 

břemeno, fakticky nemá možnost daný důkazní prostředek obstarat.44 Řešením 

je pak přesun45 důkazního břemene na druhou stranu sporu. V některých případech 

je sporné, kdo nese důkazní břemeno o tzv. negativní skutečnosti, tedy o tom, že se něco 

nestalo nebo neexistuje. Názor, který vládl v minulosti, že negativní skutečnost nelze 

 
39 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 251. ISBN 978-80-7502-298-1. 
40 Tamtéž, s. 251-253. 
41 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 32 Cdo 6/2011. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 22 Cdo 3108/2010 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010. 
43 Např. § 2989 odst. 2 o. z. nebo § 4 odst. 1 z. o. k. 
44 Např. zdravotnické zařízení zmaří provedení důkazu nesprávným vedením zdravotnické dokumentace. 

Srov. nález Ústavního soudu ze dne 9.5.2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17. 
45 Fakticky se nejedná o přesun, nýbrž o stanovení právní domněnky, kterou není třeba dokazovat. 

Lze ji pouze vyvrátit, což už ale musí učinit druhá strana. Nastává tedy situace, kdy určité skutečnosti 

prokazuje druhá strana, než která je tvrdila ve svůj prospěch. 
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prokázat, je již řadu let překonán. V současné době je požadováno prokazovat 

i negativní skutečnosti, a to především pomocí nepřímých důkazů.46 

1.5.3. Nesporná řízení 

Výše uvedené procesní povinnosti a břemena účastníků nalézají svá uplatnění 

ve sporném civilním řízení, jakožto základním a původním řízení v soukromoprávních 

věcech. Civilní soudy však vedle sporů řeší ještě další okruhy věcí, které 

se jim zákonodárce rozhodl svěřit i přesto, že zde není dán spor o právo. Jedná 

se o skupinu nesporných řízení. Tato řízení vykazují oproti sporným řízením značná 

specifika a o nich bude pojednávat tato kapitola. 

Hlavní rozdíly mezi nesporným a sporným řízením spočívají už v samotném 

účelu pro který se řízení vede. Zatímco u sporných řízení je tímto účelem náprava 

porušeného práva (reparační funkce), u nesporných řízení jím je snaha předejít možným 

budoucím sporům (preventivní funkce). Dále jsou v nesporných řízeních vydávána, 

na rozdíl od naprosté většiny sporných řízení, konstitutivní rozhodnutí. V neposlední 

řadě jsou oba druhy řízení ovládány jinými odvětvovými zásadami. V nesporném řízení 

převažují projevy zásady oficiality a zásady vyšetřovací (srov. kapitolu 1.6.). 

Vůdčím zákonem pro nesporná řízení je z. ř. s., který vznikl vynětím věcí svou 

povahou nesporných z o. s. ř. v reakci na přijetí nového občanského zákoníku z roku 

2012. Účinnost z. ř. s. nabyl společně s občanským zákoníkem dne 1. 1. 2014. Název 

zákona napovídá, že neupravuje pouze nesporná řízení, ale také další řízení, která 

se svou povahou nesporným podobají. Určující je proto ustanovení § 2 z. ř. s., které 

podává taxativní výčet jednotlivých řízení, které se budou tímto zákonem řídit. Mezi 

z. ř. s. a o. s. ř. platí vztah subsidiarity, o. s. ř. se tedy podpůrně aplikuje v případech, 

kdy z. ř. s. mlčí.47 

V oblasti dokazování se v nesporných řízeních ve velké míře projevuje 

inkviziční zásada. Účastníci stále mají povinnost označit důkazy na podporu svých 

tvrzení, nicméně pokud by některé důkazy nezbytné ke zjištění skutkového stavu 

 
46 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 615. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
47 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 246-247. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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chyběly, je povinností soudu provést je i přesto, že nebyly navrženy účastníky.48 

Neexistuje zde proto ani důkazní břemeno v procesním smyslu. Také se více projevuje 

zásada jednotnosti řízení, když neexistuje žádná koncentrace a účastníci mohou tvrdit 

skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání po celou dobu řízení.49 To platí 

i pro řízení odvolací, které podléhá principu plné apelace.50 Výslech účastníka 

lze nařídit vždy, je-li to potřeba ke zjištění skutkového stavu, 51 nikoliv pouze s jeho 

souhlasem tak, jako je tomu u sporných řízení. Konečně se v nesporných řízeních 

neuplatní procesní fikce a domněnky, až na jisté výjimky. Lze shrnout, že všechna tato 

specifika si kladou za cíl zvýšit možnost ochrany veřejného zájmu ze strany státu 

společně s možností lépe poznat skutkový stav projednávané věci, a to vše ve snaze 

ochránit jiný než soukromý zájem účastníků, případně ochránit slabší stranu.52  

1.6. Procesní zásady významné pro dokazování 

Civilní proces je, stejně jako jiná odvětví platného práva, vystavěn na určitých 

právních zásadách (principech), jakožto vůdčích pravidlech ovlivňujících jednotlivé 

právní normy. Tyto zásady nalézají svůj význam především při interpretaci a aplikaci 

právních norem, ale použijí se i v rámci tvorby nových právních předpisů. Právní 

zásady mohou být explicitně uvedeny v některém právním předpisu, nebo mohou být 

výslovně nevyjádřené, avšak projevující se skrze dílčí instituty. V prve uvedené skupině 

nalezneme zásady upravené na úrovní ústavního (příp. mezinárodního) práva, které 

pak prostupují celým právním řádem nebo jeho určitou oblastí,53 a zásady uvedené 

na úrovni běžných zákonů.54 Vymezení zásad z druhé uvedené skupiny, tím že nejsou 

explicitně vyjádřené, zůstává v rukou právní nauky. Zásady civilního procesu 

lze rozdělit na zásady, které odpovídají právu na spravedlivý soudní proces55, které 

se uplatní napříč různými druhy nejen civilního procesu, a na tzv. odvětvové zásady 

civilního procesu. Odvětvové zásady jsou tvořeny vždy dvojicemi protichůdných 

 
48 Srov. § 21 z. ř. s. 
49 Srov. § 20. odst. 2 z. ř. s. 
50 Srov. § 28 odst. 1 z. ř. s. 
51 Srov. § 22 z. ř. s. 
52 ŠLEJHAROVÁ, Markéta. Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení. Právní rozhledy, 

2019, č. 9, s. 322-324. 
53 Např. zásada nestrannosti a nezávislosti soudů a soudců se vztahuje jak na civilní, tak ale i na trestní 

a správní soudnictví.  
54 Jedná se např. o zásady zmíněné v základních ustanoveních o. s. ř. 
55 Vyplývají především z čl. 6 EÚLP a čl. 36 a násl. Listiny.  
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principů. To, který z principů dané dvojice se v konkrétním druhu řízení projeví, určí 

charakter takového řízení.56 Detailnější rozbor jednotlivých dvojic odvětvových zásad 

bude podán v následujících kapitolách. 

1.6.1. Zásada dispoziční a zásada oficiality 

V této části popisované zásady se týkají možností stran řízení disponovat 

s předmětem řízení a s řízením samotným. Dispoziční zásada říká, že účastníci řízení 

mohou nakládat (disponovat) jak se samotným hmotněprávním nárokem, který před 

soudem uplatňují, tak s procesními právy, pomocí kterých se ochrany svého 

subjektivního práva domáhají. Tato zásada vychází z přesvědčení, že účastníci se chtějí 

brát o svá práva, a proto v řízení vynakládají dostatečnou iniciativu, právě pomocí 

zmíněných dispozičních úkonů. Těmi jsou např. podání žaloby podle § 79 o. s. ř. a její 

změna či zpětvzetí dle § 95 a § 96 o. s. ř., institut vzájemné žaloby dle § 98 o. s. ř., nebo 

možnost účastníků uzavřít soudní smír podle § 99 o. s. ř. 

V opozici stojící zásada oficiality naopak znamená, že procesní iniciativu 

má v řízení soud, který sám zahajuje řízení, přičemž zároveň vymezí jeho předmět. 

Účastníci řízení ovládaného zásadou oficiality pak zpravidla nedisponují nebo jsou 

omezeni v úkonech, kterými by nakládali se samotným řízením nebo s jeho 

předmětem.57 

Z výše uvedeného plyne, že dispoziční zásada je typická pro řízení sporné. 

Řízení nesporné je naopak ovládáno zásadou oficiality. Je tomu tak proto, 

že v nesporném řízení je vedle subjektivních práv účastníků chráněn i jiný zájem, 

kterým je typicky veřejný zájem nebo nutnost ochrany slabší strany. Ponechání 

iniciativy pouze v rukou účastníků by mohlo v tomto druhu řízení vést ke zmaření 

zmíněného vedlejšího zájmu, proto je iniciativa přenesena na soud, který ochranu 

vedlejšího zájmu zohlední.58 

 
56 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 61-63. ISBN 978-80-7502-298-1. 
57 Např. ustanovení § 15 z. ř. s. stanoví, že soud může rozhodnout o neúčinnosti zpětvzetí návrhu 

na zahájení řízení, nebo možnost soudu zahájit některá řízení i bez návrhu vyjádřená v § 13 odst. 1 z. ř. 

s. 
58 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 75-76. ISBN 978-80-7502-298-1 
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1.6.2. Zásada projednací a vyšetřovací 

Tyto dvě zásady udávají míru možnosti soudu aktivně se podílet na objasnění 

skutkového stavu. Zásada projednací znamená, že skutkový stav je soudem zjištěn 

pouze v rozsahu tvrzeném účastníky řízení, neboli soud sám aktivně nevyhledává 

důkazy a projednává jen ty důkazy, které mu byly předloženy účastníky. Soud zde plní 

roli nezúčastněného třetího, jehož úkolem je pouze spor rozsoudit. Naproti tomu stojící 

zásada vyšetřovací říká, že soud je oprávněn provádět i jiné, než účastníky navržené 

důkazy a je odpovědný za výsledek dokazování a za to, že je náležitě zjištěn skutkový 

stav. To však neznamená, že by účastníci neměli povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti 

a označovat důkazy k jejich prokázání, nicméně tato povinnost není spojena 

s procesními břemeny (srov. kapitolu 1.5.). 

Zásada projednací bývá pro svou obsahovou podobnost spojována s výše 

zmíněnou zásadou dispoziční. Jejich obsah je sice odlišný59, nicméně vždy budou 

použity dohromady, proto také projednací zásada bude nalézat své uplatnění ve sporném 

řízení. Naopak inkviziční zásada (jak bývá někdy označována zásada vyšetřovací) 

je spolu se zásadou oficiality užívána v nesporných řízeních, a to ze stejných důvodů, 

jaké byly nastíněny v předchozí subkapitole.60 

1.6.3. Zásada volného hodnocení důkazů a legální důkazní teorie 

Shora nadepsané principy odpovídají na otázky, jakým způsobem má soud 

hodnotit provedené důkazy, tedy jakou váhu jednotlivým důkazům přisoudí 

při zjišťování skutkového stavu. Zásada volného hodnocení důkazů je vyjádřena v ust. 

§ 132 o. s. ř. Toto ustanovení říká, že soud hodnotí důkazy podle své úvahy, 

a to jednotlivě a ve vzájemné souvislosti. Zákon tedy nepřiznává dopředu určitému 

důkaznímu prostředku, a tedy i důkazu z něj vzešlému, určitou důkazní sílu. Opačná 

situace, kdy by důkazní síla konkrétního důkazu byla předem stanovena, by byla 

projevem zásady legální důkazní teorie. 

Moderní proces je z naprosté většiny vystavěn na zásadě volného hodnocení 

důkazů. Nalezneme však i projevy legální důkazní teorie, kterým je např. stanovení 

 
59 Dispoziční zásada se týká nakládání s předmětem sporu a se sporem samotným, kdežto zásada 

projednací určuje, kdo nese odpovědnost za zjištění skutkového stavu.  
60 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 77-78. ISBN 978-80-7502-298-1. 



- 15 - 

 

důkazní síly veřejné listiny v ust. § 134 o. s. ř. (srov. kapitolu 1.8.2.) nebo zjištění 

vlastností veškerého zboží při ohledání pouhého vzorku tohoto zboží vyjádřené 

v § 133b o. s. ř.61 

1.6.4. Zásada jednotnosti řízení a koncentrační princip 

Přesto, že se nadepsané zásady týkají postupu a organizace samotného řízení, 

velmi významně ovlivňují proces dokazování. Podle principu jednotnosti řízení tvoří 

celý soudní proces jeden celek. Sled jednotlivých procesních úkonů není zákonem nijak 

stanoven, a je tak dán pouze logikou řešené věci. Tento sled je ve výsledku určován 

soudem.62 Účastníkům proto není určena doba, do kdy mohou podávat návrhy, uvádět 

nová tvrzení a navrhovat důkazy na jejich podporu. 

Protichůdná zásada legálního pořádku znamená, že soudní řízení je tvořeno 

určitými fázemi, ve kterých je nutno provést konkrétní procesní úkon, a to pod hrozbou 

sankce nemožnosti tento úkon provést později. Procesní úkony jsou tedy koncentrovány 

pro určité stádium řízení. 

Koncepce o. s. ř. v původním zněním z roku 1963 činila civilní proces zcela 

jednotný bz jakýchkoliv koncentračních prvků. Tato koncepce sice umožňuje co možná 

nejúplněji poznat skutkový stav, a tedy dobrat se skutečné pravdy, nicméně také může 

vést k nežádoucímu prodlužování délky řízení. Proto byly do o. s. ř. novelou z roku 

200163 a pozdějšími novelami zakotveny jisté koncentrační prvky, které mají zbytečným 

průtahům zabránit, přitom ale stále soudu umožnit dostatečně poznat skutkový stav. 

Dnes se jedná např. o povinnost uvádět rozhodné skutečnosti nejpozději do konce 

přípravného jednání, nekoná-li se, tak do konce prvního jednání ve věci.64 Stejně 

tak v odvolacím řízení již nelze, až na výjimky, uvádět nové skutečnosti a důkazy.65 

Současný civilní proces je tedy založen na principu jednosti řízení, přičemž obsahuje 

určité prvky koncentrace řízení.66 

 
61 Tamtéž, s. 78-79. 
62 Proto bývá tato zásada nazývána též jako zásada arbitrárního pořádku, od arbitra, tedy soudce. 
63 Novela byla provedena zákonem č. 30/2000 Sb. a nabyla účinnost dne 1. 1. 2001. 
64 Tato povinnost je upravena v § 118b o. s. ř. 
65 Srov. ustanovení § 205a o. s. ř., které taktéž vyjmenovává jednotlivé výjimky, kdy lze nové skutečnosti 

a důkazy (tzv. nova) před odvolacím soudem uplatnit. Jedná se tedy o systém neúplné apelace, 

kdy odvolací soud má možnost přezkoumat skutkový stav, avšak účastník nemá právo uvádět nova.  
66 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 79-80. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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1.6.5. Zásada materiální a formální pravdy 

Poslední z dvojic uváděných zásad se týká otázky hledání pravdy. Je zřejmé, 

že aby mohlo být soudní rozhodnutí vnímáno jako spravedlivé, musí se co možná 

nejvíce přiblížit pravdivému obrazu reality. To, jakým způsobem je civilní proces 

uzpůsoben ve vztahu k hledání pravdy, popisují zmiňované zásady materiální a formální 

pravdy. 

Podle zásady materiální pravdy je soudní řízení přizpůsobeno tak, aby skutková 

zjištění soudu, získaná v rámci dokazování, odpovídala pravdivé skutečnosti, tedy 

aby se možnost zjištění skutkového stavu co nejvíce přiblížila pravdě. Pro zjištění 

skutkového stavu nejsou v tomto případě kladeny žádné formální překážky. Zároveň 

je potřeba dodat, že zjištění absolutní objektivní pravdy není vždy možné. Objektivní 

pravda v soudním řízení je konec konců pouze subjektivní přesvědčení konkrétního 

rozhodujícího soudce o skutkovém stavu řešené věci. Avšak případy, kdy pravda není 

zcela zjištěna, nemohou vést k tomu, že by soud odmítal vydat rozhodnutí. Jednalo 

by se o tzv. omítnutí spravedlnosti (denegatio iustitiae), což je stav v demokratickém 

právním státu nepřípustný. 

Zásada formální pravdy naproti tomu znamená, že výsledek sporu je dán 

v závislosti na dodržení určitých formálních postupů. Není však podstatné, zdali 

výsledek bude v souladu se skutečností, nebo nikoliv. Podstatné je pouze to, zdali byly 

dodrženy ony formalismy. Projev zásady formální pravdy může být demonstrován 

např. na vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř., kdy soud vyhoví žalobci 

pouze na základě uznání nároku žalovaným. Nezkoumá přitom, zdali žalobcem tvrzený 

nárok odpovídá skutečnosti. 

1.7. Fáze dokazování 

Dokazování lze rozdělit do čtyř po sobě jdoucích fází, kterými jsou fáze 

navrhování důkazu, obstarávání důkazu, provádění důkazu a hodnocení důkazu.67 

Navržením důkazu je myšleno jeho přesné označení a sdělení, jak lze důkazní 

prostředek nesoucí důkaz obstarat, případně kde se důkazní prostředek nachází. 

 
67 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 247. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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Navržení důkazů je především povinností účastníků řízení,68 kteří tak činí na podporu 

svých tvrzení. Soud však může provést i účastníky nenavržený důkaz, pokud vyplývá 

ze spisu a pokud je potřebný ke zjištění skutkového stavu.69 Jedná se o výjimku 

ze zásady, že soud rozhoduje na základě skutkového stavu prokázaného účastníky, tedy 

zásady projednací. Soud musí ve sporném řízení vždy zvážit míru své procesní aktivity, 

aby tím nezasahoval do zásady rovnosti stran tím, že některou z nich fakticky zvýhodní 

provedením důkazu v její prospěch, i přesto že daná strana provedení nenavrhla. 

Možnost soudu provádět nenavržené důkazy je proto omezena pouze na důkazy 

vyplývající ze spisu, a soud proto nemůže sám hledat nové důkazy a vyšetřovat 

skutkový stav. Druhou podmínkou pak je, že daný důkaz musí být potřebný ke zjištění 

skutkového stavu, což nastává zejména tehdy, má-li se soud nějakou skutečností 

zabývat z úřední povinnosti. Soud by měl z výše uvedených důvodů toto ustanovení 

aplikovat pouze výjimečně, přičemž je to jeho právo, nikoliv povinnost.70 

Obstarání důkazu, tedy jeho faktické získání, je záležitostí soudu. Soud proto 

předvolává svědky, obstarává listiny a předměty k ohledání, ustanovuje znalce atd. 

Výjimku tvoří důkazní prostředky, které jsou předloženy přímo jejich navrhovatelem, 

který tak zároveň zajišťuje jejich obstarání.71 

Provádění důkazů činí zásadně soud. Děje se tak při soudním jednání72, přičemž 

účastníci mají právo se tohoto jednání účastnit, klást doplňující otázky a vyjadřovat 

se k jednotlivým provedeným důkazům. Soud rozhoduje, které důkazy budou 

provedeny a které nikoliv, stejně tak dokazování prohlašuje za skončené. Nikdy 

tak nemůže činit zcela svévolně a vždy musí svůj postup odůvodnit tak, aby byl 

přezkoumatelný.73 Je-li to účelné, může být k provedení důkazu dožádán jiný soud, 

předseda senátu může z pověření senátu provést dokazování mimo jednání, nebo 

 
68 Srov. ustanovení § 120 odst. 1 o. s. ř. 
69 Tamtéž, odst. 2. 
70 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 614. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
71 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 247-248. ISBN 978-80-7502-298-1. 
72 Srov. ustanovení § 122 odst. 1 o. s. ř. 
73 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 248. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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lze důkaz provést s využitím videokonferenčního zařízení. Účastníci však budou mít 

vždy právo účastnit se takto prováděného dokazování.74 

Hodnocení důkazu je taktéž zásadně věcí soudu. Soud při tom vychází se zásady 

volného hodnocení důkazů vyjádřené v § 132 o. s. ř. (srov. kapitolu 1.6.3.) Hodnocení 

se týká pouze pravdivosti důkazu, tedy toho, co se z daného důkazu dozvěděl 

o skutkovém stavu věci. Volné hodnocení se však již nebude vztahovat na právní 

relevanci důkazu (to je otázka právního posouzení, nikoliv dokazování) 

ani na zákonnost důkazu (zde soud musí postupovat striktně podle zákona).75  

 

1.8. Důkazní prostředky 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2. této práce, důkazním prostředkem je nosič 

určité informace o nějaké skutečnosti. Jako důkazní prostředek může sloužit jakýkoliv 

prostředek, kterým lze zjistit stav dokazované věci. Ustanovení § 125 o. s. ř. sice 

poskytuje výčet některých typicky používaných důkazních prostředků, nicméně jedná 

se o výčet demonstrativní. Soud tedy není tímto výčtem omezen a může při dokazování 

použít i jiné než zde uvedené důkazní prostředky, a to i takové, které české právo 

nezná.76  

Občanský soudní řád upravuje nejčastěji používané důkazní prostředky 

v ustanoveních § 126 až § 131. Jedná se o svědecké výpovědi, odborná vyjádření 

a znalecké posudky, zprávy orgánů státní správy, samosprávy a právnických osob, 

listiny, ohledání a konečně výslech účastníků. Znaleckému posudku a odbornému 

vyjádření se bude věnovat samotná kapitola této práce. O ostatních zmíněných 

důkazních prostředcích bude pojednáno v následujících subkapitolách. 

 
74 Srov. ustanovení § 122 odst. 2 o. s. ř. 
75 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 248-249. ISBN 978-80-7502-298-1. 
76 Tamtéž, s. 236. 
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1.8.1. Výslech svědka 

Důkaz svědeckou výpovědí může podat jakákoliv fyzická osoba, která je odlišná 

od účastníků řízení77 a která přímo vnímala určitou skutečnost svými smysly 

a je schopna o této skutečnosti podat soudu zprávu. Z ustanovení § 126 odst. 1 o. s. ř. 

vyplývá tzv. zákonná svědecká povinnost, tedy povinnost dostavit se před soud 

a svědčit. Soud zajistí přítomnost svědka na jednání předvoláním. Není vyloučeno, 

aby se svědek na jednání dostavil sám bez předvolání, ale vystaví se tím možnosti svého 

zdiskreditování. Pakliže se na jednání svědek nedostaví i přesto, že byl předvolán, může 

být předveden78, případně mu lze uložit pořádkovou pokutu79. Vyloučeno není 

ani uložení povinnosti hradit náklady účastníků a státu, které by jinak nevznikly.80 

Jelikož je tento důkazní prostředek spojen se subjektivním vnímáním určité 

skutečnosti, je svědecká výpověď nezastupitelným jednáním. Proto také není svědecká 

způsobilost vázána na svéprávnost osoby, stejně tak není vázána na vztah svědka 

k účastníkům řízení nebo k projednávané věci. To soud zohlední v rámci hodnocení 

svědecké výpovědi jako důkazu.81 Je zřejmé, že svědkem nebude moci být soudce 

rozhodující danou věc (byl by dán důvod pro jeho vyloučení82) a dále pak člen 

statutárního orgánu právnické osoby, jež je účastníkem řízení (na něj se budou 

dle § 126a o. s. ř. vztahovat ustanovení o výpovědi účastníka). Naopak prokurista musí 

být podle Nejvyššího soudu83 slyšen jako svědek, nikoli účastník. Stejně 

tak tzv. znalecký svědek, tedy osoba, která sic je svědkem, má určité odborné znalosti 

vztahující se k prokazované skutečnosti, bude vyslechnuta jako svědek. Soud 

má možnost znalecké svědectví zohlednit, nicméně nezbavuje ho to povinnosti 

ustanovit znalce, existují-li pro to v řízení předpoklady. 

 
77 Pro výpověď účastníka řízení existuje speciální ustanovení § 131 o. s. ř., které se proto aplikuje 

přednostně. Naopak vedlejší účastník bude dle stávající judikatury slyšen jakožto svědek, nikoliv 

účastník. Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3851/2013. 
78 Ustanovení § 52 odst. 1 o. s. ř. dále hovoří o povinnosti poučit svědka o možnosti jeho předvedení 

k tomu, aby mohl být předveden.  
79 Ustanovení § 53 o. s. ř. 
80 Ustanovení § 147 odst. 2 a § 148 odst. 2 o. s. ř. 
81 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 237-240. ISBN 978-80-7502-298-1. 
82 Ustanovení § 13 odst. 1 o. s. ř., kde poměrem k věci se rozumí i případ, kdy soudce o ní získal 

informace mimoprocesním způsobem, např. tak, že byl svědkem určité skutečnosti. 
83 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1862/2015. 
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Ustanovení § 126 odst. 1 o. s. ř. dává svědkovi možnost odepřít podaní 

výpovědi, avšak pouze z důvodu zde uvedeného. V jiných případech má povinnost 

vypovídat pravdu a nic nezamlčovat,84 o čemž musí být srozumitelně poučen předsedou 

senátu před svou výpovědí. Odepřít výpověď může pouze, pokud by takovou výpovědí 

způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě sobě blízké85. O důvodnosti 

odepření výpovědi vždy rozhoduje soud usnesením, proti kterému se nelze odvolat86. 

Za tímto účelem si vyžádá od svědka podání důvodu odepření výpovědi. To musí být 

dostatečně konkrétní, nesmí být však žádáno do takové míry, kdy by svědek byl 

fakticky nucen prozradit informace, které povedou k trestnímu stíhaní. V odůvodněných 

případech je možné, aby soud přerušil jednání, rozhodl usnesením o vyklizení jednací 

síně a poté žádal od svědka vysvětlení, v čem spatřuje hrozbu trestního stíhání, 

bez přítomnosti dalších osob.87 Důležité je zmínit, že svědkovo právo odepřít výpověď 

nelze podle Ústavní soudu88 chápat absolutně v tom smyslu, že by se vztahovalo 

k výpovědi jako celku. Vztahuje se jen k dílčím částem výpovědi, které je tak třeba 

vždy posuzovat individuálně. 

Samotné provádění důkazu svědeckou výpovědí se děje, v souladu se zásadou 

přímosti89, při soudním jednání. To je důležité z toho důvodu, že soud hodnotí nejen 

obsah výpovědi, ale také to, jakým způsobem se svědek chová a jak reaguje. Výslech 

provádí předseda senátu, který má rovněž možnost činit vhodná opatření k zajištění 

splnění účelu svědecké výpovědi,90 tedy zjištění určitých skutečností. Svědecká 

výpověď se dělí na dvě části. V první z nich (všeobecný výslech) je zjištěna totožnost 

svědka, dále je dotázán na svůj poměr k projednávané věci a k účastníkům řízení, popř. 

jsou zjištěny další rozhodné skutečnosti, které by mohly mít vliv na věrohodnost 

svědecké výpovědi. Posléze soud poučí svědka o jeho povinnosti vypovídat pravdu 

 
84 Svědek však stále musí dodržovat povinnost mlčenlivosti vyjádřenou v § 124 o. s. ř., pokud této 

povinnosti nebyl zproštěn.  
85 Kdo je osobou blízkou, je definováno v § 22 o. z. 
86 Spadá do kategorie usnesení, které upravují vedení řízení. Srov. § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř. 
87 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 324. ISBN 978-80-7598-369-5. 
88 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 
89 Ustanovení § 122 odst. 1 o. s. ř., které říká, že soud provádí dokazování při jednání.  
90 Jedná se například o vykázání osoby, která bude později podávat svědeckou výpověď, volbu pořadí 

jednotlivých výslechů svědků nebo konfrontaci svědků. Srov. ustanovení § 117 odst. 1 o. s. ř. 
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a nic nezamlčovat, o následcích porušení této povinnosti91 a dále o právu odepřít 

výpověď.92 Ve druhé části výslechu (výslech k věci) svědek nejprve sám vylíčí vše, 

co ví o skutečnostech, pro které je vyslýchán. Až poté je dán prostor pro otázky 

předsedy senátu, členů senátu, účastníků a znalce, v tomto pořadí. Předseda senátu 

nesmí připustit položení nesouvisející otázky, stejně tak jako otázek kapciózních 

a sugestivních93. Po skončení výslechu je svědek poučen o právu žádat svědečné 

a o 3denní lhůtě, ve které musí toto právo uplatnit.94 

1.8.2. Listiny 

Další typický důkazní prostředek používaný v občanském soudním řízení tvoří 

listiny. Listinný důkaz spočívá v podání určité informace v písemné formě zachycené 

na movitém podkladu, který lze soudu předložit. Pokud půjde o písemnou zprávu, která 

nemůže být soudu předložena (např. zpráva vytesaná do skály), budou se na ni 

vztahovat ustanovení o důkazu ohledáním. Listina musí být podepsána osobou nebo 

osobami, které ji vystavily. Není rozhodné, jakým jazykem je listina napsána, přičemž 

účastník předkládající takovou listinu nemá povinnost obstarat její úřední překlad 

do českého jazyka. Soud zajistí její překlad v případech, kdy existují pochybnosti 

o jejím obsahu nebo na tom trvá některý z účastníků.95 

Občanský soudní řád rozlišuje mezi listinou soukromou a listinou veřejnou. 

Výčet listin, které jsou považovány za listiny veřejné obsahuje ustanovení § 134 o. s. ř. 

Toto ustanovení je k ustanovení § 129 o. s. ř., které vymezuje listinný důkazní 

prostředek, v poměru speciality, a proto jsou ostatní listiny považovány za listiny 

soukromé. Význam tohoto dělení spočívá především v posuzování pravosti (to, 

že listina skutečně pochází od v ní uvedeného vystavitele) a věcné správnosti 

(pravdivosti) obou druhů listin, a tedy v jejich důkazní síle. U veřejných listin 

je zkoumána jejich pravost, tedy to, zdali byly vydány soudem nebo jiným státním 

 
91 Porušení povinnosti vypovídat pravdu a nic nezamlčovat může naplnit skutkovou podstatu trestného 

činu křivé výpovědi podle § 346 odst. 2 t. z. 
92 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 237-240. ISBN 978-80-7502-298-1. 
93 Kapciózní otázka předstírá určitou neprokázanou nebo nepravdivou skutečnost, sugestivní otázka 

naznačuje, jak by na ní mělo být odpovězeno.  
94 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 629-630. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
95 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1656/2015. 
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orgánem96 v mezích jejich pravomocí a zdali byla dodržena jejich forma. Pravost 

veřejné listiny se presumuje a je tedy na účastníkovi, proti kterému veřejná listina 

svědčí, aby prokázal její nepravost.97 To samé platí také pro věcnou správnost 

skutečností uvedených ve veřejné listině, tedy její pravdivost, jak uvádí § 134 o. s. ř. 

Pokud jde o pravost soukromé listiny, leží důkazní břemeno na účastníkovi, který z této 

listiny pro sebe vyvozuje příznivé právní následky.98 K jejímu zpochybnění tedy postačí 

pouhá námitka protistrany. Při posuzování pravdivosti soukromé listiny je třeba 

vycházet z § 132 o. s. ř., neboť žádné speciální ustanovení, jako je tomu v případě 

veřejných listin, zákon nepodává. Soud tedy musí postupovat v souladu se zásadou 

volného hodnocení důkazů a v každém konkrétním případě hodnotit pravdivost 

soukromé listiny jednotlivě a ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy.99 

Aby mohl být důkaz listinou před soudem proveden, je nutné nejprve listinu 

obstarat. Žalobce má proto podle § 79 odst. 2 o. s. ř. povinnost připojit k žalobě písemné 

důkazy, kterých se dovolává, ať už tak učiní v listinné nebo elektronické podobě. 

Analogicky lze tuto povinnost vztáhnout i na žalovaného a jeho vyjádření k žalobě.100 

Účastník však může navrhovat provedení listinného důkazu, kterým disponuje jiná 

osoba, kterou může být protistrana, nebo dokonce i třetí osoba. V takové situaci soud 

uloží podle § 129 odst. 2 o. s. ř. této osobě povinnost vydat tuto listinu (jedná 

se o tzv. ediční povinnost), nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické 

osoby. Splnění této povinnosti může být vynucováno ukládáním pořádkových pokut 

podle § 53 odst. 1 o. s. ř. Zajímavá situace může nastat v případě, kdy účastníkem 

navrženou listinu drží protistrana, která ji odmítá, i přes ukládané pořádkové pokuty, 

vydat. Nejvyšší soud v tomto směru judikuje, že sankcí pro toto jednání nemůže být 

otočení důkazního břemene na stranu zadržující listinu, nicméně lze toto chování 

 
96 Za jiné státní orgány se považují i orgány územních samosprávných celků a subjekty na které stát 

přenesl výkon státní správy. Naopak za ně bez dalšího nebudou považovány zahraniční státní orgány. 

To lze dovodit z ustanovení § 12 z. m. p. s., které říká, že veřejné listiny vydané úřadem v cizině musí 

být ověřeny předepsaným způsobem (superlegalizace, opatření apostilou), aby měly před českými 

soudy důkazní moc veřejné listiny.  
97 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 384. ISBN 978-80-7598-369-5. 
98 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 617/99. 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2670/98. 
100 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 350. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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negativně zohlednit v rámci volného hodnocení důkazů.101 Naproti tomu, ediční 

povinnost se nebude vztahovat na osoby, které mají zákonem uloženou povinnost 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech v listině uvedených.102 Domnívám se, že vydat 

listinu bude moci odmítnout také osoba, která by mohla způsobit nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobě sobě blízké.103 Za zmínku stojí i trestněprávní sankce v podobě 

odnětí svobody až na dvě léta za trestný čin maření spravedlnosti podle § 347a odst. 1 t. 

z., který je spáchán pachatelem, jenž soudu předloží listinný důkazní prostředek, který 

má rozhodný význam pro řízení, a o němž ví, že je padělaný či pozměněný a nebo 

ho padělá či pozmění, a to vše v úmyslu, aby byl použit jako pravý. 

K provedení důkazu listinou nabízí ustanovení § 129 odst. 1 o. s. ř. hned 

tři varianty. Jedná se o přečtení celého textu listiny předsedou senátu nebo jím 

pověřeným členem senátu, dále pak o sdělení jejího obsahu a konečně o předložení 

listiny účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující. Použití konkrétní formy provedení 

důkazu by se mělo odvíjet od toho, zdali je listina účastníkům známa, případně 

od složitosti jejího obsahu. Listiny, které jsou účastníkům známy, například proto, 

že je sami navrhují, soud zpravidla nemusí doslova číst a postačí pouze, když sdělí 

jejich obsah. Naopak pokud účastníci obsah listiny neznají, soud listinu zpravidla 

přečte, případně, pokud se jedná o listinu s jednodušším nebo stručnějším obsahem, 

předloží ji účastníkům nebo jejich zástupcům k nahlédnutí. Před samotným provedením 

listinného důkazu by soud měl, s ohledem na zásadu předvídatelnosti a zásadu rovnosti 

stran, nejprve uvést proč bude prováděn právě tento konkrétní důkaz a k jakému tvrzení 

se bude vztahovat. Po provedení každého listinného důkazu soud musí vyzvat 

účastníky, aby se vyjádřili k listině z hlediska její pravosti a pravdivosti a případně 

podali další námitky. Pokud je popírána pravost listiny, je to důvod k ustanovení znalce 

k podání posudku nebo zajištění jiného odborného důkazu podle § 127 odst. 1 o. s. ř.104 

 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 440/2013. Na druhou stranu Ústavní 

soud rozhodl, že v některých případech je otočení důkazního břemene možné. Srov. poznámku 

pod čarou č. 38. 
102 Srov. ustanovení § 124 o. s. ř. 
103 Analogicky k § 126 odst. 1 in fine o. s. ř. 
104 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 351-353. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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1.8.3. Ohledání 

Ohledání je přímým důkazním prostředkem, s jehož pomocí se soud 

bezprostředně dozvídá informace o zevních vlastnostech ohledávaného předmětu. Dikce 

ustanovení § 130 odst. 1 o. s. ř. by mohla vzbudit dojem, že ohledávány mohou být 

pouze věcné předměty.105 Tak tomu však není, neboť ohledávány jsou jak movité 

a nemovité věci, tak i lidé nebo zvířata. Pokud se však jedná o části lidského těla, které 

jsou pravidelně zakryty oděvem, měl by ohledání provést znalec podle § 127 o. s. ř. 

Nespornou výhodou ohledání, oproti ostatním, nepřímým důkazním prostředkům, 

je skutečnost, že soud vnímá vlastnosti daného předmětu přímo, a může si tak o něm 

vytvořit nezkreslený vjem. V současné době bývá ohledání nahrazováno různými druhy 

záznamů ohledávaného předmětu (např. fotografie předmětu, satelitní mapy apod.).106 

Z hlediska lokality provádění ohledání, lze toto dělit na ohledání prováděné 

v jednací síni a místní ohledání, které je prováděné na místě ohledávaného předmětu 

mimo soudní budovu. Je zřejmé, že prvním způsobem budou moci být ohledávány 

pouze předměty, které lze přemístit do jednací síně. Podobně jako tomu je v případě 

listinného důkazního prostředku, i pro potřeby ohledání v jednací síni může soud uložit 

povinnost osobě, která má předmět ohledání u sebe, aby ho soudu vydala a taktéž 

lze splnění této povinnosti vynutit ukládáním pořádkových pokut (srov. předchozí 

subkapitolu). Předmět však nelze osobě odejmout, jelikož se jedná o fázi řízení, 

kdy probíhá dokazování, nikoliv o exekuci.107 

Nemůže-li být předmět ohledání přemístěn do soudní síně provede se ohledání 

v místě předmětu. K takovému ohledání jsou předvolány osoby, které se předvolávají 

k soudnímu jednání, neboť právo účastníků zúčastnit se místního ohledání pramení 

ze základních zásad soudního procesu. Na dodržování tohoto práva musí soud trvat 

i za situace, kdy by jedna strana odepírala uplatnění tohoto práva straně druhé 

(např. v sousedském sporu účastník nevpustí protistranu na svůj pozemek, 

kde má ohledání proběhnout). V takovém případě soud nemůže ohledání provést 

 
105 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 641. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
106 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 356. ISBN 978-80-7598-369-5. 
107 Tamtéž. 
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(i přesto, že soudce by na pozemek byl vpuštěn), nicméně může tuto skutečnost 

zohlednit v rámci volného hodnocení ostatních důkazů.108 

O způsobu provádění ohledání musí být pořízen protokol, případně musí být 

zaznamenán na zvukovém nebo obrazovém záznamu, je-li o jednání pořizován.109 

To platí i pro situace, kdy je ohledání prováděno pomocí přehrání videozáznamu nebo 

fotografií. Soud musí účastníky v protokolu seznámit se vším podstatným, 

co při ohledávání vnímal svými smysly, aby dal účastníkům možnost na to reagovat, 

a dokazování tak bylo přezkoumatelné.110 Soud může k ohledání přibrat znalce, 

aby ten pomohl soudu při zodpovězení odborných otázek, objasnil rozhodné skutečnosti 

či shromáždil podklady pro svůj budoucí znalecký posudek.111 

1.8.4. Výslech účastníků 

Výslech účastníků, jakožto důkazní prostředek, je třeba odlišit od ostatních 

situací, kdy jsou účastníci v kontaktu se soudem, jako je např. tvrzení rozhodné 

skutečnosti v žalobě a vyjádření k ní, vyjadřování se k prováděnému dokazování apod. 

Tyto situace nejsou, na rozdíl od výslechu účastníků, dokazováním, ale projevem práva 

na soudní ochranu.112 Pro provádění důkazu účastnickým výslechem je podstatné, zdali 

se jedná o sporné řízení, nebo o nesporné řízení podle z. ř. s. 

Úprava sporného řízení v § 131 odst. 1 o. s. ř. stanoví, že výslech účastníků 

lze provádět pouze až pokud dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak 

a jen souhlasí-li s výslechem daný účastník. Jedná se tedy o podpůrný důkazní 

prostředek, ke kterému se přistupuje, až když se účastník dostane do důkazní nouze 

a nedokáže danou skutečnost prokázat jiným způsobem.113 Soud proto může zamítnout 

 
108 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 18 Co 172/95. 
109 Ustanovení § 40 odst. 1 o. s. ř. 
110 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20. 
111 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 641. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
112 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 245. ISBN 978-80-7502-298-1. 
113 Nesprávný (v praxi však poměrně běžný) postup je takový, kdy soud jako první z důkazů provádí 

právě výslech účastníků. Činí tak v situaci, kdy ještě neprovedl ostatní důkazy, a nemůže tedy vědět, 

zdali určitou skutečnost opravdu nelze prokázat jinak. Dokonce takto získaný důkaz bude považován 

za nezákonný, a to pro své provedení v rozporu se zákonem. Srov. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské 

soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 360-361. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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návrh účastníka, aby byla skutečnost prokázána pomocí tohoto důkazního prostředku, 

domnívá-li se, že ji lze prokázat jiným důkazním prostředkem. 

Pokud jde o řízení podle z. ř. s., aplikuje se speciální úprava, a to konkrétně 

§ 22 z. ř. s. Podle tohoto ustanovení je možné nařídit provedení výslechu účastníky 

vždy, je-li to potřebné ke zjištění skutkového stavu, a to i bez souhlasu účastníka. Stále 

se však jedná o podpůrný důkazní prostředek a soud se primárně bude snažit prokazovat 

skutečnosti jinými, věrohodnějšími důkazními prostředky. 

Aby mohl soud účastníka vyslechnout, je potřeba zajistit jeho účast na jednání 

pomocí jeho předvolání. Účastník, vzhledem k jeho zájmu na výsledku řízení, 

se zpravidla před soud dostaví. Kdyby tomu tak nebylo, může soud, stejně jako 

u svědeckého výslechu, použít donucení pomocí pořádkové pokuty nebo nechat 

účastníka předvést policií. Obdobně jako svědek, i účastník má povinnost vypovídat 

pravdu a nic nezamlčovat, o čemž musí být soudem před výslechem poučen. Na rozdíl 

od svědka však účastníka nemůže postihnout trestněprávní sankce za trestný čin křivé 

výpovědi podle § 346 odst. 2 t. z., jelikož subjektem tohoto trestného činu je pouze 

svědek a znalec. Samotný výslech účastníka probíhá stejným způsobem jako je tomu 

u výslechu svědka (srov. kapitolu 1.8.1.). Přitom je nutné míti na paměti, že se stále 

jedná o provádění důkazu, a účastník by se tak měl vyjadřovat pouze k rozhodným 

skutečnostem případu, nikoliv např. k jiným provedeným důkazům, právnímu 

posouzení věci nebo chování protistrany.114 

Důkaz výpovědí účastníků bude nutné hodnotit s ohledem na to, že účastníci 

mají zájem na výsledku řízení, proto je vysoce pravděpodobné, že jejich výpověď 

nebude, ať už vědomě, tak nevědomě, objektivní. Účastnická výpověď však, stejně jako 

kterýkoliv jiný důkaz, podléhá volnému hodnocení vyjádřenému v § 132 o. s. ř. Nemůže 

k ní tedy být a priori přistupováno jako k nevěrohodné, nespolehlivé nebo snad méně 

významné. Pokud ji soud po provedení a zhodnocení v rámci ostatních důkazů považuje 

za nevěrohodnou, musí tyto své závěry náležitě odůvodnit,115 přičemž odvolací soud 

 
114 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 362-363. ISBN 978-80-7598-369-5. 
115 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. I. ÚS 2568/07. 
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nemůže označit účastnickou výpověď za nevěrohodnou, aniž by při tom účastníka 

vyslechl.116 

1.8.5. Sdělení orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických 

osob 

Poslední z ustanovení systematicky spadajících mezi důkazní prostředky 

je ustanovení § 128 o. s. ř., které se věnuje povinnosti sdělit soudu skutečnosti 

významné pro řízení a rozhodnutí. Názory na to, zdali jsou zprávy podle tohoto 

ustanovení zvláštními důkazními prostředky se však rozchází. Winterová se domnívá, 

že tyto zprávy nejsou speciálním důkazním prostředkem a že formálně se bude jednat 

o listinný důkazní prostředek nebo o svědeckou výpověď. Argumentuje při tom 

podobností postavení osoby podávající tuto zprávu s postavením svědka, s čímž 

§ 128 o. s. ř. ve své druhé větě výslovně počítá. Zároveň však připouští, že osoba 

podávající zprávu podle tohoto ustanovení nevypovídá o skutečnostech, které vnímala 

svými smysly (jako je tomu u svědka), ale pouze poskytuje informace o jistých 

skutečnostech, bez toho, aniž by je vnímala svými smysly.117 Naproti tomu Jirsa118 nebo 

Hromada119 dovozují, že se jedná o zvláštní důkazní prostředek. Jirsa totiž spatřuje jisté 

odlišnosti mezi listinou a zprávou podle § 128 o. s. ř., jako je např. skutečnost, 

že zpráva je vyhotovena až po výzvě soudu a neexistuje před zahájením řízení, zatímco 

listina ano. Dále zpráva obsahuje popis určitého děje nebo potvrzuje určitou skutečnost 

nebo událost, pro což také byla vyhotovena. Dle mého názoru se jedná o zvláštní 

důkazní prostředek, neboť v opačném případě by dané ustanovení pouze ukládalo 

osobám povinnosti, které však lze uložit podle jiných ustanovení120, a bylo by tedy 

nadbytečné. 

Zprávy podle § 128 o. s. ř. je potřeba rozlišit od odborného vyjádření podaného 

podle § 127 odst. 1 o. s. ř. Odborné vyjádření může soud žádat pouze od orgánu veřejné 

 
116 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 1996, sp. zn. II Odon 14/96. 
117 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 246-247. ISBN 978-80-7502-298-1. 
118 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 348. ISBN 978-80-7598-369-5. 
119 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 637. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
120 V případě listin se jedná o ediční povinnost dle § 129 odst. 2 o. s. ř. a v případě výslechu svědka 

jde o povinnost svědčit podle § 126 odst. 1 o. s. ř. 
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moci (státní orgán, orgán územní a zájmové samosprávy), zatímco zprávu od kterékoliv 

osoby. Dále je odborné vyjádření podáváno ke skutečnostem, ke kterým je potřeba 

odborných znalostí, a konečně odborné vyjádření je podáváno za úplatu, podání zprávy 

nikoliv121.122 

Nutno zdůraznit, že postupu podle § 128 o. s. ř. by mělo být využíváno 

až v situacích, kdy účastník nemá možnost si danou zprávu opatřit sám. Pokud účastník 

tuto možnost má, a přesto ze své pohodlnosti nechá na soudu, aby získával potřebná 

sdělení, vystavuje se tím rizika zbytečného prodlužování délky řízení. Nakonec 

je to právě účastník, který má podle § 79 odst. 2 povinnost připojit ke své žalobě 

(analogicky i k vyjádření) důkazy, kterých se dovolává.123  

Tento důkaz bude proveden způsobem, který odpovídá formě dané zprávy. 

Pokud bude mít zpráva listinnou podobu, bude se provádět podle ustanovení 

o provádění listinného důkazu. Soud tedy zprávu přečte nebo sdělí její obsah, případně 

zprávu předloží účastníkům k nahlédnutí (srov. kapitolu 1.8.2.). Pokud však bude 

zpráva podávána ústně, bude se její provedení řídit ustanoveními o výslechu svědka 

(srov. kapitolu 1.8.1.). Obdobně jako je tomu u svědecké výpovědi, existuje možnost 

odepření podání zprávy za podmínek uvedených v § 126 odst. 1 o. s. ř. (srov. kapitolu 

1.8.1.), stejně tak jako povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých 

tak stanoví zákon.124  

1.8.6. Zákonem neupravené důkazní prostředky 

Jak již bylo řečeno výše, ustanovení § 125 o. s. ř. podává demonstrativní výčet 

důkazních prostředků. To znamená, že pro účely soudního řízení mohou být použity 

i jiné důkazní prostředky než ty, které jsou v tomto ustanovení zmíněné. Jako důkazní 

prostředek tedy může sloužit cokoliv, co je způsobilé podat informaci o skutkovém 

stavu. V současné moderní době se proto nezřídka jako důkazní prostředky využívají 

 
121 To nevylučuje právo podatele zprávy na náhradu jeho nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s podáním zprávy (např. se jedná o materiál potřebný k tisku listiny, odměna zaměstnance, který 

z důvodu vyhotovení zprávy nemohl plnit pracovní úkoly apod.). 
122 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 333. ISBN 978-80-7598-369-5. 
123 Tamtéž, s. 348. 
124 SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 637-638. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
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např. zvukové, vizuální nebo audiovizuální záznamy nebo jiné elektronické 

dokumenty.125 Pokud zákon nestanoví způsob provedení důkazního prostředku, musí 

ho dle druhé věty zmíněného ustanovení vhodně určit soud. Je-li však způsob provedení 

důkazního prostředku stanoven právním předpisem upravujícím odlišné právní odvětví, 

měl by soud z takto upraveného postupu vycházet. Judikoval tak Ústavní soud v případě 

provádění rekognice, která je typickým důkazním prostředkem pro trestní řízení.126 

Možnost soudu použít jakýkoliv prostředek k prokázání skutečností však není 

zcela bezbřehá. V některých případech zákon stanoví, že určitá skutečnost může být 

prokázána jen určitým důkazním prostředkem.127 Soud dále nesmí použít důkazní 

prostředek, který by byl získán v rozporu se zákonem. Toto pravidlo vyplývá 

z čl. 90 Ústavy128 a z obecných ustanovení o. s. ř.129 S tím souvisí i aktuální otázka 

použitelnosti důkazního prostředku, který se týká osobnosti člověka (např. fotografie 

osoby, záznam telefonátu apod.). Takové důkazní prostředky mohou v některých 

situacích zasahovat do osobnosti člověka chráněné ustanoveními § 86 a násl. o. z., 

a tedy být nezákonné. Odpověď na otázku, zdali se v konkrétním případě jedná 

o nezákonný důkaz, podává judikatura vrcholných soudů. Např. Nejvyšší soud 

v jednom ze svých rozhodnutí130 podotýká, že výše zmíněná ustanovení (dříve 

§ 11 a 12 občanského zákoníku) chrání pouze projevy osobní povahy, za které nelze 

považovat projevy činěné v rámci povolání, obchodní či veřejné činnosti. Nejvyšší soud 

podle tohoto pravidla přijal za důkaz záznam jednání společníků obchodní společnosti. 

Ústavní soud ve svém nálezu131 toto pravidlo posunul ještě dále, když konstatoval že, 

i pokud se jedná o projevy osobní povahy, mohou být v individuálních případech 

důkazy připuštěny, pakliže převáží zájem na ochraně výrazně slabší strany 

(např. zaměstnanec v pracovněprávních sporech). U telefonických rozhovorů (SMS 

zpráv) se presumuje konkludentní souhlas s pořízením záznamu, pokud volající 

nevysloví nesouhlas s takovým záznamem. U listinné korespondence je pak na soudu, 

 
125 DRÁPAL, Ljubomír, Jaroslav RUBEŠ a kol. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 

2009. Velké komentáře. s. 883. ISBN 978-80-7400-107-9. 
126 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 755/15. 
127 Např. podle § 38 odst. 1 z. ř. s. soud v řízení o svéprávnosti osoby vždy vyslechne znalce.  
128 Toto ustanovení říká, že soudy jsou povolány k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem 

poskytovaly ochranu právům. Důležité je ono spojení zákonem stanoveným způsobem. 
129 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 318. ISBN 978-80-7598-369-5. 
130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004. 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14. 
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aby zvážil, nakolik ona listina obsahuje projevy osobní povahy, a nakolik tedy mohou 

být zveřejněny a použity jako důkaz.132 

 

 

 
132 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 318-320. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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2. PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZNALCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

2.1. Znalecká činnost 

Jak již bylo nadneseno v předchozí kapitole, cílem soudního procesu je vydání 

rozhodnutí v konkrétní věci. Toto rozhodnutí musí být podepřeno jednak skutkovými 

zjištěními a jednak právním hodnocením skutkového stavu. Při zjišťování skutkového 

stavu však mohou vyvstat určité otázky, jejichž vysoká míra odbornosti přesahuje 

znalosti soudců. Ti proto musí využívat pomoci odborníků na danou problematiku. 

Znalecká činnost je pak definována jako činnost těchto odborníků, kterou pomáhají 

státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti za současné aplikace potřebných 

vědomostí ze svého oboru.133 ZnalZ ve svém § 1 odst. 1 nepřímo definuje znaleckou 

činnost jako činnost znalce směřující k vypracování znaleckého posudku, jeho doplnění 

a vysvětlení. Tato činnost je charakterizována prováděním jednotlivých znaleckých 

úkonů. Znalecká činnost se nalézá na pomezí mezi výkonem veřejné funkce 

a ekonomickou činností. K veřejné funkci se přibližuje hned z několika důvodů, 

jak uvedl Ústavní soud.134 Má velmi významné místo při zjišťování skutkového stavu 

veřejných orgánů, je vykonávána nestranně a i přesto, že je vykonávána za odměnu, zisk 

odměny není jejím primárním cílem. Na druhou stranu znalecká činnost je vykonávána 

na vlastní účet a odpovědnost znalce, za odměnu, soustavně a je činěna živnostenským 

nebo obdobným způsobem. Naplňuje tak znaky uvedené v § 420 odst. 1 o. z., a je tedy 

nutné ji považovat za podnikatelskou činnost. Ostatně stejně judikuje i Vrchní soud 

v Praze135.136 

Historicky se vyvinuly celkem čtyři teoretické koncepce přístupu ke znalecké 

činnosti ve vztahu k soudu a k prováděnému dokazování. První tato koncepce vidí 

ve znalci jakéhosi pomocníka soudu. Znalec je pomyslným nástrojem v rukou soudce, 

který se rozhoduje, jak daný nástroj použije. Pojetí vychází ze starého inkvizičního 

procesu. Další pojetí znalecké činnosti ztotožňuje znalce se svědky. Znalec je podle této 

koncepce v obdobném postavení jako svědek s tím rozdílem, že disponuje jistými 

 
133 BRADÁČ, Albert, Miroslav KLEDUS a Pavel KREJČÍŘ. Soudní znalectví. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2010. s. 8. ISBN 978-80-7204-704-8. 
134 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 153/04. 
135 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 1993, sp. zn. Cmz 38/92. 
136 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 4-7. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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odbornými znalostmi vztahujícími se k projednávané věci. Třetí koncepce považuje 

znalce za vědeckého soudce. Vychází z předpokladu, že soudce nemá dostatečné 

odborné znalosti v dané problematice, a proto ani nemůže správně zhodnotit znalecký 

posudek. Poslední pojetí znalecké činnosti považuje znalecký posudek za jeden 

z důkazních prostředků. Není mu tedy mezi ostatními důkazními prostředky přikládána 

větší váha, a soud ho hodnotí stejně volně, jako kterýkoliv jiný důkaz.137 

Z předchozího výkladu a z litery zákona je zřejmé, že právní řád České 

republiky spočívá na poslední zmíněné koncepci. Odpovídá to především zásadě 

volného hodnocení důkazů vyjádřené v § 132 o. s. ř, která ukládá soudu hodnotit každý 

důkaz jednotlivě a podle své úvahy. Dále pak ustanovení § 127 o. s. ř. řadí znalecký 

posudek mezi ostatní důkazní prostředky a nepřiznává mu nikterak vyšší důkazní sílu 

oproti jiným důkazním prostředkům. 

V praxi se však můžeme často setkat s postupem, který spíše odpovídá třetí 

zmiňované koncepci, tedy že znalec je v pozici vědeckého soudce. Soudci totiž ne vždy 

hodnotí znalecký posudek samostatně a v souvislosti s ostatními důkazy, a přebírají 

mechanicky jeho závěry. V některých případech tak může dojít k situaci, že fakticky 

nerozhoduje soudce, ale znalec.138 Vrcholné soudy se v tomto směru nejprve stavily 

na stranu názoru, že soudce nedisponuje odbornými znalostmi v dané věci (proto také 

zadává vypracování znaleckého posudku), a tedy není schopný přezkoumávat věcnou 

správnost (ve smyslu odborných závěrů) znaleckého posudku.139 Později však začal 

Ústavní soud razit teorii, podle které musí být hodnoceny závěry znaleckého posudku 

jako kterýkoliv jiný důkaz (s ohledem na zásadu volného hodnocení důkazů), a proto 

soud může zkoumat jeho věcnou správnost. Obecné soudy se k tomuto názoru příliš 

nepřiklánějí. V současnosti tak např. Vrchní soud v Praze opakovaně judikuje, že soud 

nemůže přezkoumávat odborné závěry znalce, neboť k tomu nemá odborné znalosti, 

 
137 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 48-49. ISBN 978-80-7478-042-4. 
138 Jedná se např. o medicínské spory, které běžně stojí na zjištění, zdali lékař postupoval v daném případě 

postupem lege artis (tedy podle současného stavu medicínského poznání), které se opírá především 

o znalecký posudek. Závěry znaleckého posudku tak určují výsledek celého sporu nebo alespoň 

základu věci. 
139 Např. nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01, nebo rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1568/2010. 
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avšak zároveň Vrchní soud uvádí, že si je vědom výše uvedené rozhodovací praxe 

Ústavního soudu140 (blíže v kapitole 3.5.). 

2.2. Historie znalecké činnosti na území České republiky 

Potřeba znalců jakožto odborníků na danou problematiku v historii rostla 

společně s tím, jak se rozvíjela, a především specializovala společnost. Není 

tak překvapením, že v období středověku se se znalectvím tak, jak ho vnímáme v dnešní 

době, prakticky nesetkáváme. Soudy tehdy soudily věci, které nebyly nikterak odborně 

složité, a soudce si tak vystačil se svými obecnými základními znalostmi. Pokud byly 

vyžadovány odborné posudky, měly osoby, které tyto posudky vypracovávaly postavení 

svědků, spíše než znalců. Nejčastěji se jednalo o posudky týkající se pravosti listin nebo 

lékařské posudky zjišťující příčiny smrti. V oblasti ekonomické šlo později taktéž 

o posudky, jejichž cílem bylo odhadnutí hodnoty nemovitosti při exekucích na základě 

Obnoveného zřízení zemského. 

Od konce 18. století se již institut znalce, jakožto samostatné zúčastněné osoby 

na řízení odlišné od svědka, začíná objevovat v právních předpisech. Nejprve je to roku 

1786 zmínka o znalci v soudním dražebním řádu141, později v Obecném zákoníku 

občanském z roku 1811142 nebo obchodním zákoníku z roku 1863. Nejdůležitějšími 

procesními předpisy, které upravovaly výkon znalecké činnosti, však byly rakouský 

trestní143 a občanský144 řád. Je zde patrná tendence postupného osamostatnění znalců, 

jakožto osob podávajících speciální důkazní prostředek. 

Určitým milníkem pro znaleckou profesi je rok 1939, konkrétně protektorátní 

vládní nařízení č. 269/1939 Sb., o seznamech stálých soudních znalců. To zavádí 

jednotný seznam znalců strukturovaný podle jednotlivých znaleckých oborů. Seznamy 

vedly okresní a krajské soudy a znalci sem byli zapisováni vždy na 5 let, po kterých 

docházelo k přezkumu všech zákonných předpokladů znalců potřebných pro jejich zápis 

do seznamu. Zmíněné nařízení bylo zrušeno v roce 1949 zákonem č. 167/1949 Sb., 

o stálých přísežných znalcích a tlumočnících, který se však v podstatných rysech 

 
140 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 4 Cmo 293/2019, nebo Rozsudek 

Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. 14 Cmo 153/2018. 
141 Zákon č. 565/1786 s. z. j. 
142 Např. ustanovení § 100, § 120, § 567 nebo § 926 zákona č. 946/1811 Sb. zák. soud. 
143 Kapitola XI zákon č. 119/1873 Ř. z. nazvaná: „O ohledání a znalcích“. 
144 Část druhá, oddíl první, titul pátý zákona č. 113/1895 Ř. z., nazvaný jako „Důkaz znalci“. 
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podobal zrušenému nařízení s tím rozdílem, že seznamy znalců byly nově vedeny pouze 

u krajských soudů. 

Významnou změnu přinesl zákon č. 47/1959 Sb., který fakticky přenesl výkon 

znalecké činnosti z jednotlivců na státní orgány a organizace, které vybíraly 

své pracovníky pro podání znaleckého posudku. Jednotlivci mohl být znalecký úkon 

svěřen jen ve výjimečném případě, kdy by žádná jiná organizace nebo orgán nemohli 

tento úkon provést. Důvodem bylo omezení soukromé podnikatelské činnosti a snížení 

příliš vysokých výdělků znalců. Tato úprava tak postupem časů začala vykazovat 

značné nedostatky. Pracovníci organizací ve výsledku vykonávající znaleckou činnost 

nebyli nijak motivovaní145 a nebyli dostatečně zkušení.146 

Tato situace vedla k přijetí zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

který prováděla vyhláška ministra spravedlnosti č. 37/1967 Sb. Tato úprava přetrvala 

více než 50 let až do roku 2021. Znamenala návrat ke koncepci z roku 1949, tedy 

přenesla výkon znalecké činnosti zpět na neinstitucializované osoby zapsané v seznamu 

znalců. I přesto, že zákon postupem času začal zastarávat, jednalo se o poměrně stabilní 

úpravu, která byla za celou dobu své existence novelizována pouze čtyřikrát. Za zmínku 

stojí novela z roku 2011, která jednak stanovila znalcům další povinnost, a to povinnost 

mlčenlivosti, a dále zakotvila skutkové podstaty jednotlivých přestupků, kterých 

se znalec mohl dopustit.147 

I tato úprava však dostála potřeby změn. V posledních letech účinnosti byla 

kritizována především za mnohé nedokonalosti, nesystémová řešení, zaostalost a další 

nedostatky. Jedním takovým nedostatkem byla například neexistence právního nároku 

osoby na to být jmenována znalcem při splnění daných předpokladů. S tím souvisí 

i nejednoznačně zakotvená kritéria, která museli žadatelé splnit. Jmenování tak bylo 

zcela v rukou ministra spravedlnosti nebo předsedů krajských soudů. Dále byla 

vytýkána dvojkolejnost systému zápisu znalců a znaleckých ústavů do různých kategorií 

seznamu. Konečně se jednalo i o možnost přezkoumávat kvalitu obsahové stránky 

posudků, která se v praxi děla velice ojediněle. Na to navazuje i problém správního 

 
145 Znalečné bylo tou dobou odváděno do státního rozpočtu, nikoliv znalci (pracovníkovi organizace) 

samotnému. 
146 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 19-23. ISBN 978-80-7478-042-4. 
147 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 13. ISBN 978-80-7400-790-3. 
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a trestního postihování znalců.148 Z těchto důvodů byl přijat nový znalecký zákon 

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

2.3. Znalec 

Znalec je osoba, která vykonává znaleckou činnost. Je to tedy osoba, která 

je oprávněna posuzovat odborné skutkové otázky v řízení před orgány veřejné moci. 

Výsledkem jeho činnosti je znalecký posudek, ve kterém sděluje svůj odborný 

subjektivní názor na skutečnosti vymezené zadavatelem posudku. Znalec tedy musí být 

nejen expert v dané problematice, zároveň také musí disponovat takovými schopnostmi, 

aby byl schopen své názory převést vhodným způsobem do znaleckého posudku tak, 

aby ty byly seznatelné i pro osoby v dané problematice neodborné. 

Pokud ZnalZ hovoří o znalci, myslí jím i znalecký ústav a znaleckou kancelář, 

pokud není v zákoně stanoveno jinak, jak je patrné z § 1 odst. 2 ZnalZ. Stejným 

pravidlem se řídí i tato práce. Citované ustanovení stejně jako následně i § 2 odst. 

1 ZnalZ napovídají, že znaleckou činnost mohou vedle znalců – fyzických osob 

vykonávat taktéž znalecké kanceláře jakožto obchodní korporace založené podle z. o. k. 

a znalecké ústavy, tedy právnické osoby založené podle předpisů veřejného práva. 

Znalci – fyzické osoby mohou vykonávat znaleckou činnost buď samostatně, nebo jako 

zaměstnanci, členové nebo společníci znalecké kanceláře. Tomu nebrání ani fakt, 

že je znalec v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke znaleckému ústavu.149 

Znalci, kteří jsou zaměstnanci, společníky nebo členy znalecké kanceláře však 

už nemohou být samostatnými znalci.150 

Tato existence tří rozdílných znaleckých subjektů má svůj racionální základ. 

Znalci – fyzické osoby vykonávají znaleckou činnost zpravidla v jednom oboru 

a odvětví, případně v odvětvích, která spolu v praxi často přichází do kontaktu. Takový 

znalec pak nebude moci vypracovávat znalecké posudky ve věcech, které vyžadují 

posouzení z více vědeckých oblastí (lze však podávat s dalšími znalci společný znalecký 

posudek, k tomu srov. kapitolu 3.2.1.). Proto ZnalZ zavedl možnost existence 

znaleckých kanceláří, které budou moci zpracovávat znalecké posudky vyžadující širší 

znalecký záběr. Stejně tak jsou znalecké kanceláře vhodným subjektem pro posuzování 

 
148 Důvodová zpráva ke ZnalZ. 
149 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 ZnalZ. 
150 Srov. ustanovení § 6 odst. 2 ZnalZ. 
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věcí sice patřících do jednoho znaleckého oboru a odvětví, avšak složitějších, 

kdy je vhodné, aby posudek zpracovávalo více osob (znalecké kanceláře musí 

disponovat dvěma znalci pro každý obor a odvětví, ve kterém vykonávají znaleckou 

činnost). Znalecké ústavy jsou vzhledem k jejich právní formě znaleckými subjekty, 

u kterých se předpokládá řešení obzvláště komplikovaných zadání nebo přezkum závěrů 

znalců – fyzických osob a znaleckých kanceláří.151 

Je zřejmé, že znalci nemohou být experti na veškerou společenskou 

problematiku, ale specializují se na určité konkrétní obory stejně, jako se specializuje 

samotná společnost. Znalci jsou proto zapisováni do seznamu znalců podle svých 

znaleckých oborů, odvětví a případně i specializace. Seznam 52 znaleckých oborů 

abecedně seřazených podává příloha ZnalZ. Seznam znaleckých odvětví jednotlivých 

znaleckých oborů naopak stanovilo Ministerstvo spravedlnosti v příloze 

č. 1 své vyhlášky č. 505/2020 Sb. Nutno dodat, že oba seznamy jsou taxativní, a nelze 

je tedy účelově rozšiřovat pro jednotlivé případy. Znalci vykonávají svou činnost 

zpravidla v jednom oboru nebo odvětví, ale není vyloučeno, aby byl znalec zapsán 

pro více oborů a odvětví, příp. specializací.152 

2.4. Znalecké oprávnění 

2.4.1. Vznik znaleckého oprávnění 

Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká okamžikem zápisu žadatele 

do seznamu znalců.153 ZnalZ nestanoví jiné pravidlo, proto se řízení ve věcech zápisu 

osob do seznamu znalců bude řídit s. ř. Řízení je možné zahájit pouze na základě 

žádosti. Tuto žádost podává žadatel na předepsaném formuláři, jehož náležitosti jsou 

určeny v § 2 - § 4 ZanlV. K žádosti musí rovněž připojit veškeré dokumenty, které 

prokazují splnění podmínek předpokládaných ZnalZ. Z § 11 odst. 3 ZnalZ vyplývá, 

že na zápis žadatele do seznamu znalců je po splnění daných podmínek právní nárok, 

čímž se současná úprava liší od té minulé. Příslušným orgánem k rozhodnutí o zápisu 

do seznamu znalců je dle § 3 ZnalZ Ministerstvo spravedlnosti. Jelikož je Ministerstvo 

spravedlnosti ústředním orgánem státní správy, lze se proti jeho rozhodnutí bránit 

 
151 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 33-34. ISBN 978-80-7400-823-8. 
152 Tamtéž, s. 32-37. 
153 Srov. § 11 odst. 1 ZnalZ. 
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rozkladem podle §152 odst. 1 s. ř., o kterém rozhoduje ministr spravedlnosti 

po předchozím návrhu rozkladové komise. Po vzniku znaleckého oprávnění vydá 

Ministerstvo spravedlnosti znalci průkaz znalce, jehož jednotný vzor stanovuje příloha 

č. 1 ZnalV, a potvrzení opravňující jej k objednání znalecké pečeti.154 

2.4.2. Podmínky vzniku znaleckého oprávnění 

Aby mohl být znalec zapsán do seznamu znalců, a byl tedy oprávněn vykonávat 

znaleckou činnost, musí nejprve splnit zákonem stanovené podmínky. Smyslem těchto 

podmínek je zjistit, zdali znalec disponuje dostatečnou odborností, jakož i jinými 

kvalitami, aby byl následně schopen správně vykonávat znaleckou činnost. 

Odborná způsobilost 

Hlavní podmínkou pro vznik znaleckého oprávnění je bezesporu odborná 

způsobilost osoby žadatele, neboť smyslem znalecké činnosti je přinášet odborná 

zjištění o skutkových jevech. Odborná způsobilost je legislativně definována 

v § 8 ZnalZ. Obsahuje v sobě jak požadavky na vzdělaní v odpovídajícím směru 

znaleckého oboru žadatele, tak požadavky na jeho aktivní odbornou praxi po dobu 

nejméně 5 let, dále potřebu získání osvědčení o odborné způsobilosti žadatele a úspěšné 

složení vstupní zkoušky podle § 10 ZnalZ. Jaké konkrétní osvědčení o odborné 

způsobilosti je pro konkrétní znalecký obor a odvětví potřeba, stanoví vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 505/2020 Sb. ve své druhé příloze. Zákon počítá 

i s možností prominout splnění některé z dílčích uvedených podmínek, pokud jsou 

ostatní podmínky splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku odbornosti 

žadatele. Domnívám se, že zavedení této možnosti je správným krokem. Především 

v případě vysokoškolského vzdělání žadatele je dle mého názoru nesprávné 

bezpodmínečně trvat na jeho získání, i přesto, že osoba má dostatečné odborné znalosti 

a dlouholetou praxi, ale z důvodů např. politických (především v minulém režimu) nebo 

ekonomických nemohla v minulosti vystudovat potřebnou vysokou školu. Nicméně 

dodávám, že této možnosti by mělo být využíváno výjimečně a vždy s nejvyšší 

opatrností. 

Jednou z podmínek existence odborné způsobilosti znalce je podle § 8 odst. 

1 písm. e) ZnalZ úspěšné složení vstupní zkoušky podle § 10 ZnalZ. Vstupní zkouška 

 
154 Srov. § 11 odst. 4 ZnalZ. Podobu znalecké pečeti upravuje § 37 ZnalV. 
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se skládá ze dvou částí, a to z části obecné, která je společná pro všechny uchazeče 

ve všech oborech a odvětvích, a části zvláštní. Obecná část prověřuje znalost právních 

předpisů vztahujících se k výkonu znalecké činnosti, schopnost tyto předpisy 

interpretovat a aplikovat a znalost náležitostí znaleckého posudku. Zvláštní část ověřuje 

schopnost žadatele vypracovat znalecký posudek se všemi jeho náležitostmi 

a dále pak jeho znalosti z oboru a odvětví, ve kterém chce vykonávat znaleckou činnost. 

Průběh, obsah a hodnocení vstupní zkoušky podrobněji upravuje hlava II. části 

2. ZnalV. 

Bezúhonnost 

Další uvedenou podmínkou je bezúhonnost osoby žadatele. Bezúhonnost 

je negativně vymezena v § 9 ZnalZ, který říká, že tuto podmínku nesplňuje osoba, která 

byla pravomocně odsouzena pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, nebo pro nedbalostní 

trestný čin, ten však pouze pokud byl spáchán v souvislosti se znaleckou nebo 

podnikatelskou činností. Pokud se na osobu hledí, jako by nebyla odsouzena za takový 

trestný čin, je bezúhonná. Zákon vyžaduje i podmínku přestupkové bezúhonnosti. 

Žadatel nesmí být v posledních 3 letech od podání žádosti potrestán pokutou ve výši 

nejméně 100 000 Kč za přestupky specifikované v § 5 odst. 1 písm. e) ZnalZ 

a v posledních 5 letech mu nesmělo být zrušeno znalecké oprávnění podle § 14 ZnalZ. 

Zázemí a vybavení 

Podmínku pro vznik znaleckého oprávnění tvoří i žadatelovo materiálně 

technické zázemí a přístrojové vybavení. Je zřejmé, že tato podmínka bude posuzována 

odlišně u konkrétních oborů a odvětví. Například u ekonomických oborů nebude 

zpravidla vyžadováno speciální vybavení, kdežto v oblasti soudního lékařství bude 

zcela nezbytné. Žadatel musí s věcmi tvořícími jeho zázemí a vybavení disponovat, 

což však neznamená, že by je musel i vlastnit. Postačí, že v žádosti doloží své užívací 

právo k daným věcem. 

Svéprávnost 

Logickou podmínkou výkonu znalecké činnosti je i svéprávnost znalce. 

Ta je definována v § 15 odst. 2 o. z., přičemž se jedná o výraz rozumových a volních 

schopností osoby. Svéprávnosti v plném rozsahu nabývá fyzická osoba nejčastěji 

dovršením 18. roku věku. Zákon umožňuje i dřívější nabytí svéprávnosti, vždy 

na základě rozhodnutí soudu, avšak s ohledem na výše uvedené podmínky 
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se nedomnívám, že to by byl případ žadatelů o znalecké oprávnění. Právnickým osobám 

o. z. odpírá možnost jednat samy za sebe, proto nemůže nabývat svéprávnosti ve výše 

uvedeném smyslu,155 a plná svéprávnost proto není podmínkou vzniku znaleckého 

oprávnění znaleckých kanceláří a ústavů. 

Neexistence úpadku 

Další stanovenou podmínkou je neexistence žadatelova úpadku. To souvisí 

s předpokladem, že úpadek značně ztěžuje výkon znalecké činnosti, především pokud 

jde o zajišťování materiálně technického zázemí a přístrojového vybavení znalce. 

O existenci úpadku vždy rozhoduje soud, který tak činí na základě skutečností 

uvedených v § 3 i. z. Jedná se o situaci, kdy má dlužník více věřitelů a zároveň je buď 

v platební neschopnosti (není schopen plnit své peněžité závazky po dobu delší 

než 30 dnů po splatnosti) nebo je předlužen (souhrn hodnoty jeho závazků převyšuje 

souhrn hodnoty jeho majetku), to však platí pouze pro právnické osoby a fyzické osoby 

– podnikatele. 

Adresa a sídlo 

Důležitou podmínkou pro vznik znaleckého oprávnění je i existence kontaktní 

adresy na území České republiky v případech, kdy žadatel nemá na tomto území sídlo 

nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území 

České republiky. Smyslem této úpravy je usnadnit komunikaci se znaleckými subjekty 

z cizích zemí tím, že tato probíhá právě skrze jimi stanovenou kontaktní adresu 

na území České republiky, a nemusí tak docházet ke komplikovanému doručování 

dokumentů do zahraničí. 

Znalecký slib 

Poslední, spíše formální, podmínkou pro výkon znalecké činnosti je složení slibu 

bez výhrady do rukou ministra spravedlnosti. Znění slibu je uvedeno v § 5 odst. 

2 ZnalZ. Domnívám se, že složení slibu je zbytečným formalismem, který svému účelu 

spíše uškodí, než aby ho naplňoval. Slib jako takový má spíše ceremoniální charakter, 

neboť jeho nedodržování nemůže být samo o sobě sankcionováno. Lze si tedy 

představit situace, kdy slib bude skládat osoba, která ho následně bude porušovat, 

a bude pro ni pouhými prázdnými slovy bez jakéhokoliv významu. Slib poté zcela jistě 

 
155 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2022. s. 94. ISBN 978-80-7400-852-8. 
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nebude plnit svou roli, přesto že byl odříkán. Na druhou stranu mohou existovat 

i situace, kdy zcela excelentní žadatel o znalecké oprávnění nebude schopen nebo 

ochoten např. z politických, rasových nebo náboženských důvodů složit slib (součást 

slibu je i podání ruky ministru spravedlnosti)156, a nebude tak moci vykonávat 

znaleckou činnost. Přitom jediným jeho „nedostatkem“ bude např. rozdílné náboženské 

vyznání, které má se zárukou dobrého výkonu znalecké činnosti jen pramálo 

společného. Dle mého názoru by proto mělo být v dnešní čím dál více globalizované 

společnosti upuštěno od naplnění tohoto zbytečně formálního požadavku. 

Výše uvedené podmínky se vztahují na vznik znaleckého oprávnění znalce – 

fyzické osoby. Podmínky vzniku znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a ústavů 

budou do značné míry shodné, proto nebudou v následujícím výkladu zmíněny. Jedná 

se o podmínky trestní a přestupkové bezúhonnosti, absence úpadku právnické osoby, 

dispozice odpovídajícím zázemím a vybavením a existence kontaktní adresy na území 

České republiky při absenci sídla právnické osoby na tomto území. Naopak svéprávnost 

těchto právnických osob není jednou z podmínek, a to z důvodu civilně 

hmotněprávních, kdy se vychází z konstruktu jednání fyzických osob za právnickou 

osobu, pročež právnické osoby ani nemohou být svéprávnými.157 

Znalecké kanceláře 

Základní podmínkou vzniku znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří 

je forma žádající právnické osoby. Zákon požaduje v § 6 odst. 1 ZnalZ formu obchodní 

korporace. Těmi jsou dle § 1 odst. 1 z. o. k. obchodní společnosti a družstva. Další 

podmínka, která souvisí s konstrukcí právnických osob jakožto právních fikcí, 

je skutečnost, že znalecká činnost bude vykonávána prostřednictvím alespoň 2 znalců – 

fyzických osob pro daný obor a odvětví. Rozsah znaleckého oprávnění znalecké 

kanceláře tedy závisí na rozsahu znaleckého oprávnění oněch dvou (případně více) 

znalců. Podstatné je, aby pro každý obor a odvětví, ve kterém chce kancelář působit, 

měla alespoň dva znalce odpovídajícího oboru a odvětví. Zajímavé je, že zákon 

nevyžaduje, aby některý z těchto znalců reálně participoval na vzniku znaleckého 

 
156 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 56-58. ISBN 978-80-7400-823-8. 
157 BERAN, Karel. Může být právnická osoba svéprávná? Právník [online]. 8/2018. Praha: Ústav státu 

a práva AV ČR [cit. 14. 2. 2022]. Dostupné 

z https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2018/8/3.Beran_657-669_8_2018.pdf 
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posudku. Postačí pouze, pokud znalecký posudek jeden z příslušných znalců podepíše, 

čímž převezme odpovědnost za jeho správné vypracování.158 Další podmínkou 

je existence pravidel pracovních postupů zajišťující řádný výkon znalecké činnosti. 

Mezi ty lze zařadit organizační a kontrolní mechanismy znalecké kanceláře nebo 

nastavení vnitřních odpovědnostních vztahů. Ze strany Ministerstva spravedlnosti však 

dochází pouze k teoretickému ověření těchto postupů. Zdali tyto postupy fungují 

v praxi, a skutečně tak dávají záruku řádného výkonu znalecké činnosti, může ukázat 

pouze aplikace těchto pravidel. Jedná se tedy spíše o formální podmínku. 

Znalecké ústavy 

Zákonné podmínky stanovené pro vznik znaleckého oprávnění znaleckých 

ústavů159 mají mimo jiné zajistit nejvyšší možnou kvalitu znalecké činnosti těchto 

subjektů vzhledem k jejich výjimečnému postavení vyplývajícímu z § 127 odst. 3 o. s. ř. 

a § 25 odst. 2 ZnalZ. Není tak překvapením, že forma právnické osoby je v tomto 

případě omezena na vysoké školy160 nebo její součásti, veřejné výzkumné instituce161, 

státní podniky162, ústavy163 nebo organizační složky státu a její vnitřní jednotky164 

a konečně na osoby veřejného práva. U všech těchto forem právnických osob 

se předpokládá vysoká kvalita a odbornost jejich pracovníků. S tím souvisí i další 

podmínka zisku znaleckého oprávnění, a to nutnost vykonávat vědeckovýzkumnou 

činnost v příslušném znaleckém oboru a odvětví alespoň po dobu 3 let bezprostředně 

předcházejících podání žádosti o zápis do seznamu znalců. Oproti znaleckým 

kancelářím není v případě znaleckých ústavů požadováno zajištění výkonu znalecké 

činnosti 2 znalci – fyzickými osobami z daného znaleckého oboru a odvětví, nýbrž 

pouze jedním znalcem. Navíc je tato podmínka zmírněna tím, že namísto znalce může 

výkon znalecké činnosti zajišťovat osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti nebo 

osoba ve služebním poměru s nezbytnou mírou odbornosti. Poslední zvláštní 

podmínkou, oproti podmínkám pro znalecké kanceláře, je nutnost přijetí vnitřního 

předpisu, ve kterém bude upraven postup, jakým způsobem bude znalecký ústav brát 

 
158 Srov. § 28 odst. 3 ZnalZ. 
159 Srov. § 7 ZnalZ. 
160 Srov. § 1 a § 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
161 Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v provádění výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje 
162 Srov. § 1 a § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku 
163 Srov. § 402 a násl. o. z. 
164 Srov. § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
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znalecké posudky na vědomí v souladu s § 28 odst. 4 ZnalZ. Ostatní podmínky 

zůstávají stejné jako u znaleckých kanceláří. 

Zahraniční znalci 

Speciální způsob zápisu znaleckých subjektů, a tedy i vzniku znaleckého 

oprávnění, upravuje § 12 ZnalZ. Toto ustanovení umožňuje vznik znaleckého oprávnění 

fyzických osob, obchodních korporací a subjektů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) 

ZnalZ v případě, že doloží získání oprávnění obdobného znaleckému oprávnění podle 

ZnalZ, přičemž to musí být získáno v některém z členských států Evropské unie, nebo 

v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederaci. Zároveň musí Ministerstvo spravedlnosti uznat jejich kvalifikaci 

po vykonání rozdílové zkoušky, jejíž obsah stanovuje ZnalV, a to konkrétně podle 

zákona č. 18/2003 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Fyzické osoby rovněž musí 

složit slib podle § 5 odst. 2 ZnalZ 

2.4.3. Ustanovení osoby nezapsané v seznamu znalců 

ZnalZ umožňuje ve svém § 26 ustanovit k podání znaleckého posudku i osobu 

nezapsanou do seznamu znalců. To představuje výjimku z jinak platné zásady výkonu 

znalecké činnosti pouze zapsanými subjekty. Aby i tak byl zajištěn cíl znalecké činnosti, 

tedy poskytování odpovědí na odborné otázky, je možné jako tzv. ad hoc znalce 

jmenovat pouze osobu, která má k podání posudku potřebné předpoklady a pouze 

za splnění zákonných podmínek. Toto jmenování založí ad hoc znalci oprávnění 

vykonat jednorázově znaleckou činnost, přičemž je časově omezeno na dobu od složení 

slibu ad hoc znalce do právní moci rozhodnutí o znalečném, příp. do doplnění nebo 

obhájení znaleckého posudku před orgánem veřejné moci, je-li to potřeba. Jmenovaná 

osoba tím dobrovolně (je potřeba jejího souhlasu) vstupuje do postavení znalce 

(ať už fyzické nebo právnické osoby) se všemi jeho právy a povinnostmi vyplývajícími 

především ze ZnalZ, ale i z jiných předpisů (srov. kapitolu 2.5.). Výjimky tvoří 

povinnosti, které se týkají souvislého výkonu znalecké činnosti, jako je povinnost 

uzavřít povinné pojištění nebo opatřovat znalecký posudek znaleckou pečetí. Podmínky 

jmenování ad hoc znalce jsou omezeny na objektivní důvody nemožnosti nebo 

praktické ekonomické nevhodnosti vypracování znaleckého posudku znalci zapsanými 
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v seznamu znalců.165,166 Toto ustanovení vnímám kladně. neboť poskytuje záruku, 

že znalecká činnost bude vykonána, i přes objektivní nemožnosti výkonu zapsanými 

znalci.167 

2.4.4. Pozastavení znaleckého oprávnění 

ZnalZ ve svém § 13 upravuje 2 obligatorní168 a 3 fakultativní důvody169 

pozastavení znaleckého oprávnění. V případě obligatorních důvodů ministerstvo 

bez možnosti uvážení pozastaví výkon znaleckého oprávnění. Prvním důvodem 

je existence skutečnosti, že znalec nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody nebo byl 

vzat do vazby. Znalecké oprávnění je pozastaveno po dobu trvání těchto skutečností. 

Druhým obligatorním důvodem je podání písemné žádosti znalce o pozastavení jeho 

znalecké činnosti, ve které uvede dobu, na kterou si přeje činnost pozastavit. V případě 

nastalých fakultativních důvodů, je Ministerstvu spravedlnosti umožněno užít správní 

uvážení a za současné interpretace neurčitého právního pojmu (odůvodněné případy) 

na základě dostupných podkladů rozhodnout, zdali znalci jeho činnost pozastaví. 

Těmito důvody jsou zahájení trestního stíhání znalce, existence zdravotních nebo jiných 

důvodů dlouhodobě znemožňujících výkon znalecké činnosti a zahájení řízení 

o omezení svéprávnosti znalce. Znalcova činnost je poté omezena po dobu trvání 

trestního stíhání, respektive po dobu trvání zdravotních nebo jiných komplikací, nebo 

do nabytí právní moci finálního rozhodnutí v řízení o omezení svéprávnosti znalce. 

Lze uzavřít, že všechny výše uvedené důvody pozastavení znaleckého oprávnění mají 

preventivní funkci, kdy jejich hlavním cílem je zajištění řádného výkonu znalecké 

činnosti. 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o pozastavení výkonu znalecké činnosti 

vzniknou znalci celkem tři povinnosti. Zaprvé nesmí vykonávat znaleckou činnost, 

což se však vztahuje pouze na dokončení nerozpracovaných znaleckých posudků, tedy 

 
165 Srov. § 26 odst. 1 písm. a) b) c) ZnalZ 
166 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 214-220. ISBN 978-80-7400-823-8. 
167 Zvláště pak v situacích, kdy procesní předpisy obsahují povinnost jmenovat znalce pro řešení 

odborných skutkových otázek, by mohl nastat značný problém. V případě neexistence vhodného 

znalce, vyloučení všech takových znalců pro podjatost, nebo odmítnutí znalců podat znalecký posudek 

by mohly být způsobeny enormní průtahy v řízení, kdy by se čekalo na nově jmenovaného znalce, 

nebo by mohlo dojít k neúplnému nebo nesprávnému zjištění skutkového stavu. To platí především 

pro znalecké obory, ve kterých nepůsobí takové množství znalců. 
168 Srov. § 13 odst. 1 písm. a) a b) ZnalZ. 
169 Srov. § 13 odst. 2 písm. a), b) a c) ZnalZ. 
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těch, které byly znalci zadány, ale zatím znalcem nebyly učiněny kroky k jejich 

vypracování.170 Zároveň má povinnost informovat zadavatele takových posudků o této 

skutečnosti. Ohledně ostatních, tedy rozpracovaných a již hotových, znaleckých 

posudků má povinnost dokončit svou znaleckou činnost. To však neplatí, pokud 

by dokončení měly bránit důvody pozastavení činnosti. V takové situaci o tom znalec 

musí informovat zadavatele těchto posudků. Nakonec má znalec povinnost vrátit 

zadavateli znaleckého posudku bez zbytečného odkladu veškeré podklady sloužící 

k jeho vypracování. 

2.4.5. Zánik znaleckého oprávnění 

Oproti pozastavení výkonu znalecké činnosti, které je pouze dočasné, zánik 

znaleckého oprávnění je trvalý. Znalecké oprávnění zaniká ze zákona, a to na základě 

čtyř v § 14 odst. 3 ZnalZ uvedených skutečností. První dvě z těchto skutečností celkem 

logicky souvisí se smrtí znalce – fyzické osoby a se zánikem znalců – právnických 

osob. Reagují tak na objektivní nemožnost vykonávat znaleckou činnost. Třetím 

důvodem je oznámení dotyčného znalce o ukončení jeho znalecké činnosti. Oprávnění 

pak zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po měsíci, kdy bylo oprávnění 

doručeno Ministerstvu spravedlnosti. Je tedy poskytnuta dostatečná doba (minimálně 

jeden měsíc) k vpracování rozpracovaných znaleckých posudků. Pokud by však znalec 

nestihl vypracovat zadaný znalecký posudek do dne zániku jeho oprávnění, nesmí 

tak již po tomto dni učinit. Ohledně nerozpracovaných ale již zadaných znaleckých 

posudků zákon mlčí, domnívám se však, že zde by bylo vhodné postupovat 

individuálně. Znalec sám by měl vyhodnotit, zdali je s to znalecký posudek dokončit 

ve stanovené době a podle toho buď posudek vypracovat, nebo informovat jeho 

zadavatele o skutečnosti, že ho již nevypracuje, a vrátit mu veškeré podklady potřebné 

k jeho vypracování tak, aby ten mohl co nejdříve zadat jeho vypracování jinému znalci. 

Posledním důvodem zániku znaleckého oprávnění je nabytí právní moci 

rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost 

podle § 14 odst. 1 ZnalZ. Ministerstvo rozhodne (bez možnosti uvážení) o zrušení 

oprávnění vykonávat znaleckou činnost z 5 důvodů ve zmíněném ustanovení 

uvedených. Prvním důvodem je skutečnost, že znalec přestane splňovat podmínky 

 
170 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 135. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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potřebné pro výkon znalecké činnosti (srov. kapitolu 2.4.2.). Tyto podmínky totiž dávají 

záruku řádného výkonu znalecké činnosti, a znalec je tak musí splňovat po celou dobu 

výkonu své činnosti. Dalším důvodem je nedoložení dokladu o uzavřeném pojištění 

pro případ odpovědnosti za újmu vzniklou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti 

podle § 22 odst. 4 ZnalZ (srov. kapitolu 2.6.1.). Obdobně jako pozastavení znalecké 

činnosti, i zrušení znaleckého oprávnění může být zapříčiněno zdravotními nebo jinými 

závažnými důvody pro které nemůže být znalecká činnost vykonávána vůbec nebo 

dostatečně odborně s tím rozdílem, že v tomto případě se musí jednat o důvody 

dlouhodobé. Zároveň pokud již došlo k pozastavení znalecké činnosti, nelze rozhodnout 

o zániku znaleckého oprávnění. Dalším důvodem je znalcova neaktivita na poli 

znalecké činnosti. Konkrétně je kritériem vypracování alespoň čtyř znaleckých posudků 

v uplynulých 5 letech. Pokud počet vypracovaných znaleckých posudků za posledních 

5 let nepřesahuje 3 znalecké posudky rozhodne Ministerstvo spravedlnosti o zrušení 

znaleckého oprávnění, ale pouze v případě, že neexistují důvody zvláštního zřetele 

hodné pro to, aby znalec v činnosti pokračoval. Tato výjimka zřejmě pamatuje na znalce 

nejvyšších kvalit, kteří jsou povoláváni jen občasně k řešení těch nejsložitějších 

případů. Komentářová literatura se stran tohoto důvodu zrušení znaleckého oprávnění 

domnívá, že je pozůstatkem mylné domněnky, že nízký počet vypracovaných 

znaleckých posudků znamená ztrátu odbornosti znalce.171 S tím nemohu než souhlasit, 

nicméně dodávám, že tato nečinnost může zapříčinit ztrátu nebo oslabení schopnosti 

vypracovat řádně znalecký posudek jako takový. Sic bude vypracován odborně, ostatní 

jeho náležitosti nemusí být naplněny, proto se domnívám, že zakotvení tohoto důvodu 

zrušení znaleckého oprávnění je správným krokem zákonodárce. 

Posledním z uvedených důvodů je závažné nebo opakované porušení povinností 

znalce stanovených ZnalZ. Vyvstává zde otázka, zdali je dané ustanovení správně 

systematicky zařazeno na toto místo, nebo zdali nemělo být zařazeno mezi ustanovení 

o přestupcích v části 5. ZnalZ, kam svou povahou spíše zapadá. Tato otázka je veskrze 

praktická, neboť její zodpovězení určuje, podle jaké zákonné úpravy bude 

při rozhodování postupováno. Ve variantě, jakou zvolil zákonodárce, kdy dané 

 
171 Jako příklad je dán případ kardiochirurga, který i přes malý počet vpracovaných znaleckých posudků 

je stále činný ve svém povolání, a potřebnou odbornost si tedy stále uchovává. Srov. DÖRFL, Luboš, 

Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích 

a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy komentáře. s. 141-

142. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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ustanovení nezařadil mezi přestupky, se v řízení bude postupovat čistě podle správního 

řádu. V současné situaci bude na Ministerstvu spravedlnosti, aby pouze formálně 

zjistilo, zdali znalec závažně (zde má ještě možnost užít správní uvážení), ale především 

opakovaně (zde se možnost správního uvážení nenabízí, po druhém porušení povinností 

by mělo ministerstvo znalci jeho oprávnění zrušit) porušuje své povinnosti. Jedná 

se tedy o poměrně přísnou sankci, a to i vzhledem k tomu, že je zkoumáno porušování 

jakýchkoliv povinností vyplývajících ze ZnalZ, tedy i těch méně podstatných. Současný 

stav také může působit komplikace ve vztahu k právní jistotě znalců. Tím, že dané 

ustanovení není řazeno mezi sankce za přestupky, nebude ani promlčováno podle 

PřesZ172 a zároveň se na něj nebude vztahovat zásada ne bis in idem173 jinak 

na přestupky se vztahující. Znalci proto mohou být trestáni za skutek, který se udál 

dávno před několika lety, dokonce i za skutek, za který již byli potrestáni udělením 

pokuty podle ZnalZ174. Naopak pokud by došlo k vyčlenění tohoto ustanovení 

pod přestupky, vztahoval by se na předmětné situace PřesZ se všemi jeho zvláštnostmi. 

Musela by proto být, mimo jiné, zkoumána i jeho společenská škodlivost, neboť 

ta je jedním ze znaků přestupku jako takového.175,176 Ministerstvo spravedlnosti 

by tak mělo, oproti současnému stavu, vyšší možnost diskrece při rozhodování o zrušení 

znaleckého oprávnění. Na druhou stranu PřesZ neuvádí jako jeden z možných trestů 

zánik oprávnění. Situace by tedy musela být řešena pomocí trestu zákazu činnost, který 

však bez dalšího nepočítá se zánikem veřejnoprávního oprávnění potřebného k takové 

činnosti. Fakticky by tak došlo pouze k pozastavení činnosti na dobu určenou trestem. 

Avšak i toto by šlo legislativně dále řešit např. stanovením, že pokud dojde k zákazu 

znalecké činnosti, ex lege dojde také ke zániku znaleckého oprávnění. Z výše 

uvedených důvodů se domnívám, že současná právní úprava může způsobovat značné 

komplikace. Celou situaci by mohlo řešit vhodné zakotvení diskreční pravomoci 

při rozhodování o zrušení znaleckého oprávnění. 

 
172 Srov. § 29 a násl. PřesZ. 
173 Podle této zásady nelze trestat dvakrát za tentýž skutek. Srov. § 86 odst. 1 písm. j) PřesZ. 
174 Spáchání přestupku podle § 39 a násl. ZnalZ bude naplňovat i skutkovou podstatu tohoto ustanovení, 

proto vzniká jakási dvojkolejnost, kdy Ministerstvo spravedlnosti musí ukládat sankci dvakrát za též 

jednání. 
175 Srov. § 5 PřesZ. 
176 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 142-144. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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2.5. Práva a povinnosti znalce 

Záruku řádného výkonu znalecké činnosti poskytuje vedle stanovení podmínek 

pro vznik znaleckého oprávnění, zakotvení pravidel dozoru nad znalci a jejich činností, 

také přesné vymezení práv a povinností znalců včetně odpovědnosti při porušení těchto 

povinností. Práva a povinnosti znalce jsou primárně upravena ve ZnalZ a prováděcích 

vyhláškách, avšak plynou i z ostatních právních předpisů a také ze smlouvy uzavřené 

mezi znalcem a zadavatelem, je-li jím soukromá osoba. Následující text se bude věnovat 

pouze těm nejdůležitějším zákonným právům a povinnostem z hlediska tématu této 

práce. 

2.5.1. Povinnosti znalce 

Na první pohled by se mohlo zdát, že veškeré povinnosti znalce obsažené 

ve ZnalZ jsou uvedeny v části 2. hlavě IV. tohoto zákona, jak napovídá její označení 

„Práva a povinnosti znalců“. Opak je pravdou a povinnosti jsou tak rozmístěny 

po celém tomto právním předpise. 

Základní a patrně nejdůležitější povinnosti znalce ve vtahu k řádnému výkonu 

znalecké činnosti jsou uvedeny hned v § 1 ZnalZ. Jedná se o povinnosti, které vycházejí 

ze samotného charakteru znalecké činnosti, jakožto činnosti, která má za cíl objasňovat 

odborné skutkové otázky. Jejich zakotvení na tomto místě je sice nesystematické, avšak 

napomáhá zdůraznit jejich význam. 

Nezávislost a nestrannost 

První takovou povinností je povinnost nezávislosti a nestrannosti znalce, tedy 

požadavek, aby znalec vypracoval svůj znalecký posudek bez jakéhokoliv okolního 

talku a pouze na základě svého vlastního svobodného názoru. Je zřejmé, že nedodržení 

nezávislosti a nestrannosti znalce se ve svém důsledku neblaze projeví na správnosti 

soudního rozhodnutí177, což je stav v demokratickém právním státu nepřípustný. Proto 

je potřeba dané povinnosti upravit i na úrovni znalců. Záruku splnění daných povinností 

poskytuje i § 35 odst. 2 ZnalZ, který umožňuje Ministerstvu spravedlnosti 

přezkoumávat věcnou správnost znaleckých posudků, na které by se nedodržení 

nestrannosti a nezávislosti zcela jistě projevilo. 

 
177 Soud při svém rozhodnutí vychází ze skutkového stavu zjištěného i za pomoci znaleckých posudků. 

Pokud jsou ty nesprávné, logicky nemůže být správné ani rozhodnutí soudu, neboť se neopírá 

o správně zjištěný skutkový stav. 
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Odborná péče 

Další z § 1 odst. 3 ZnalZ vyplývající povinností je povinnost znalce postupovat 

při výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí. Pojem odborné péče lze v tomto smyslu 

definovat jako jednání znalce, které je v souladu se všemi jeho povinnostmi 

vyplývajícími ze ZnalZ a které odpovídá obvyklým pravidlům vědy či daného oboru, 

odvětví a specializace, pro které znalec svou činnost vykonává.178 

Vypracování posudku včas 

Znalec má dále povinnost vykonávat znaleckou činnost vždy ve stanovených 

lhůtách. Lhůta je znalci zadána orgánem veřejné moci, který ho pro daný případ 

ustanovil. Tomu předchází jednání takového orgánu se znalcem, jehož předmětem 

by měla být i délka lhůty potřebné pro vypracování znaleckého posudku. Lhůta by proto 

měla být ve většině případů dodržena, ale pro případy, že by se tak nestalo, může orgán 

v odůvodněných případech lhůtu prodloužit. Při vypracovávání znaleckého posudku 

pro soukromou osobu je lhůta odvislá od smluvních ujednání mezi znalcem a takovou 

osobou a její nedodržení je sankcionováno podle norem soukromého práva. 

Vypracování posudku ve znalcově odbornosti 

Naprosto zřejmou povinností vyplývající z povahy znalecké činnosti jako takové 

je povinnost znalce vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví a případně 

specializaci (pokud si ji zvolil), pro které byl zapsán do seznamu znalců, neboť pouze 

v těchto je plně odborně kvalifikován. To se týká i jednotlivých dílčích otázek 

položených zadavatelem znaleckého posudku, na které má znalec odpovídat. Zadavatel, 

jakožto osoba v dané věci laická, si nemusí být vědoma skutečnosti, že některá z jím 

položených otázek spadá již do jiného odboru, odvětví nebo specializace, pro které 

znalec není zapsán v seznamu znalců. Znalec však tuto skutečnost znát musí 

a na případnou takovou otázku odpovídat nebude moci. Řešením je buď přibrání 

konzultanta podle § 23 ZnalZ, podání společného znaleckého posudku (srov. kapitolu 

3.2.1.), přeformulování otázky tak, aby na ni znalec mohl odpovědět, nebo zadání 

znaleckého posudku jiné, kompetentní osobě. 

 
178 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 28. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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Osobní výkon znalecké činnosti 

Poslední v § 1 ZnalZ uvedenou povinností je povinnost osobního výkonu 

znalecké činnosti. Výjimku z této povinnosti tvoří § 23 ZnalZ, který znalci umožňuje, 

vyžaduje-li to povaha věci, přibrat konzultanta k řešení dílčích otázek. To však musí 

znalec uvést ve svém znaleckém posudku. Je zřejmé, že konzultantem nemůže být 

jakákoliv osoba, ale musí se jednat o osobu, která disponuje potřebnými odbornými 

znalostmi v dané oblasti. Konzultant však nemusí být znalcem, jak judikoval Nejvyšší 

soud.179 Druhou výjimku tvoří osoby, které se podílí na výkonu jednotlivých znaleckých 

úkonů skrze pomocné práce.180 Je však potřeba zdůraznit, že znalec by měl být těmto 

úkonům stále přítomen.181 Faktické vypracování znaleckého posudku osobou odlišnou 

od znalce ho činí v řízení neupotřebitelným.182 

Podjatost znalce 

V § 18 ZnalZ je stanoven zákaz provedení znaleckého úkonu znalcem (obdobně 

i konzultantem), jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho podjatosti. Fakticky 

tak jde o provedení povinnosti nestrannosti a nezávislosti znalce. U znalce nesmí 

existovat pochybnost o jeho podjatosti vzhledem k jeho poměru k věci, účastníkovi 

řízení, jeho zástupci, zadavateli nebo orgánu, který řízení provádí. Lze zde aplikovat 

praxi vztahující se k podjatosti soudců. Ta říká, že podjatost je třeba hodnotit jako 

subjektivní vztah soudce (znalce) k věci nebo výše uvedeným osobám, který je však 

potřeba dovozovat z objektivních důvodů.183 Pro vyloučení znalce postačí i pouhé 

důvodné pochybnosti o jeho podjatosti, a nebude proto třeba dokazovat, že podjatost 

opravdu existuje, avšak musí existovat objektivní důvody, které by mohly k podjatosti 

vést.184 Pokud se znalec dozví skutečnosti, které by mohly znamenat jeho podjatost, 

oznámí je zadavateli a pokud tím je orgán veřejné moci, rozhodne o jeho vyloučení. 

 
179 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 6. 1988, sp. zn. 3 To 12/88. 
180 Srov. § 11 odst. 1 ZnalOdmV, které počítá s přibráním pomocných pracovníků. 
181 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 101. ISBN 978-80-7478-042-4. 
182 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 8. 2004, sp. zn. 10 Co 615/2004 
183 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 170. ISBN 978-80-7400-823-8. 
184 Toto pravidlo se použije při posuzování podjatosti soudců a analogicky lze vztáhnout i na znalce. Srov. 

SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Jiří DOLEŽÍLEK a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. s. 45. ISBN 

978-80-7400-828-3. 
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Povinnost vypracovat posudek 

Povinnost vypracovat znalecký posudek, která implicitně vyplývá z § 19 ZnalZ, 

je další ze znalcových povinností, která se však vztahuje pouze na zadání znaleckých 

posudků ze strany veřejného orgánu (v případě zadání soukromou osobou 

je postupováno na základě smluvní volnosti). Dané ustanovení zároveň stanovuje 

výjimky z této povinnosti, kterými jsou pozastavení znaleckého oprávnění znalce (srov. 

kapitolu 2.4.4.), nedostatečná odbornost znalce v daném oboru, odvětví a specializaci 

a dále skutečnost, že znalec vykonává svou znaleckou činnost jako zaměstnanec, 

pracovník nebo člen znalecké kanceláře. Dalším důvodem odmítnutí vypracování 

znaleckého posudku je přílišná pracovní vytíženost znalce, kdy počet nebo povaha 

zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků neumožňuje znalci podat další 

znalecký úkon s odbornou péčí a včas. Poslední výjimku tvoří osobní důvod znalce jako 

je nepříznivý zdravotní stav, rodinné důvody nebo mimořádné pracovní povinnosti, 

které neumožňují řádný výkon znalecké činnosti. 

Mlčenlivost 

Poslední zde zmíněnou povinností je povinnost uvedená v § 20 ZnalZ, tedy 

povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se znalec dozvěděl 

v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Tato povinnost se vztahuje nejen na znalce 

samotného, ale také na další osoby, které se na výkonu znalecké činnosti podílely, proto 

je znalec musí o této povinnosti předem poučit. Mlčenlivost trvá i po skočení výkonu 

znalecké činnosti, a dokonce i před jejím samotným započetím.185 Smyslem existence 

této povinnosti je ochrana citlivých neveřejných údajů, se kterými znalec pracuje 

a jejichž zveřejnění by mohlo způsobit újmu subjektu těchto údajů. Povinnost 

mlčenlivosti vychází přímo ze zákona, a vztahuje se tak i na znaleckou činnost 

vykonávanou pro soukromou osobu na základě smlouvy. 

V odst. 3 a 4 tohoto ustanovení jsou pak vyjmenovány výjimky z povinnosti 

mlčenlivosti. Jedná se především o zproštění mlčenlivosti v rámci řízení, pro které byl 

znalecký posudek vypracován, neboť jinak by mohl být zmařen účel znaleckého 

posudku, kterým je právě informovat o takových skutečnostech. Dále se pak jedná 

o použití dat, na které se mlčenlivost vztahuje, pro vědecké a vzdělávací účely. Data 

 
185 Znalec se např. nedohodne se zadavatelem v rámci kontraktačního procesu, přičemž vůbec nedojde 

k započetí prací na znaleckém posudku. Znalec se však již dozvěděl citlivé informace, na které 

se bude vztahovat mlčenlivost. Srov. KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). s. 97. ISBN 978-80-7478-042-4. 
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však musí být nejprve anonymizována, proto se dle mého názoru nejedná o porušení 

mlčenlivosti jako takové. Mlčenlivosti je znalec zproštěn také vůči orgánu, který 

nad ním vykonává dozor (v zákoně nesprávně dohled). Tento orgán je však také vázán 

mlčenlivostí186, fakticky proto nemůže ke zveřejnění citlivých údajů dojít. Kvůli 

možnosti obrany znalce v rámci řízení, které se vede proti jeho osobě, je znalec zproštěn 

mlčenlivosti také proti zadavateli nebo osobě, která vykonala znalecký úkon, v rámci 

těchto řízení. Nakonec je znalec zproštěn mlčenlivosti, pokud ho jí zprostí zadavatel 

znaleckého posudku. Není důvodu, aby byla chráněna citlivá data zadavatele, pokud 

si to on sám nepřeje. 

Povinnost mlčenlivosti znalce se však nebude vztahovat na trestný čin 

neoznámení trestného činu podle § 368 t. z. Pokud se tedy znalec dozví skutečnosti, 

které by byly jinak chráněny mlčenlivostí a které nasvědčují tomu, že byl spáchán 

trestný čin v tomto ustanovení uvedený, má povinnost tyto skutečnosti oznámit státnímu 

zástupci nebo policejnímu orgánu.187 Na druhou stranu nemá povinnost vyhovět 

dožádáním orgánů činných v trestním řízení právě s odkazem na zákonem uloženou 

povinnost mlčenlivosti.188 Pokud si tedy orgán činný v trestním řízení vyžádá od znalce 

podklady, na které se vztahuje jeho povinnost mlčenlivosti, znalec tomuto vyžádání 

nesmí vyhovět, a to až do doby, do které je této povinnosti zproštěn soudem podle 

§ 8 odst. 5 t. ř. 

Ostatní povinnosti 

O dalších, zde nezmíněných povinnostech bude nebo bylo pojednáno v jiných 

kapitolách této práce. Jedná se o povinnost sjednaní pojištění pro případ způsobení újmy 

v souvislosti s výkonem znalecké činnosti (srov. kapitolu 2.6.1.), povinnosti vyplývající 

z potřeby splňovat veškeré podmínky pro vznik znaleckého oprávnění po celou doby 

výkonu znalecké činnosti189 (srov. kapitolu 2.4.2.) a nakonec povinnosti související 

s řádným vypracováním znaleckého posudku (srov. kapitolu 3.3.2.). 

2.5.2. Práva znalce 

Stejně tak jako povinnosti znalce, i jeho práva by měla být koncipována 

takovým způsobem, aby umožňovala co nejlépe naplnit cíl znalecké činnosti, kterým 

 
186 Srov. § 20 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. 
187 Srov. § 368 odst. 3 t. z. a contrario. 
188 Srov. § 8 odst. 4 t. ř. 
189 Srov. § 14 odst. 1 písm. a) ZnalZ. 
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je podání pravdivých informací o odborných skutkových otázkách.190 Jedná 

se především o právo znalce na odměnu a náhradu jeho nákladů a právo znalce 

na součinnost soudu a dalších osob. 

Právo na odměnu a náhradu nákladů 

Jak již bylo nastíněno v kapitole 2.1. jedním z podstatných rysů znalecké 

činnosti je její úplatnost. Výkon znalecké činnosti je koneckonců podnikáním, které 

je definováno jako činnost prováděná mimo jiné na vlastní účet a za účelem zisku. 

Zakotvení těchto dvou práv je nanejvýš logické. Nelze si představit situaci, 

kdy by znalci nebyly nahrazeny jeho náklady a musel by tak financovat vypracování 

znaleckého posudku z vlastních prostředků. Odměna pak má motivovat 

k řádnému výkonu znalecké činnosti, jak z hlediska počtu znalců, tak z hlediska kvalitní 

práce těchto znalců. 

Výše náhrady nákladů znalce se řídí § 32 ZnalZ. Podle tohoto ustanovení 

se však bude postupovat pouze v případě, že zadavatelem znaleckého posudku je orgán 

veřejné moci, anebo v rámci smlouvy mezi znalcem a soukromou osobou nebyla 

náhrada nákladů sjednána. Pokud byla výše náhrady ujednána smluvně, bude se řídit 

tímto ujednáním. Náklady znalce sestávají z hotových výdajů a ze ztrát času včetně času 

stráveného na cestě. Co se rozumí hotovým výdajem je uvedeno v § 11 a násl. 

ZnalOdmV. Jedná se např. o věcné náklady, cestovní výdaje, poštovné, náklady 

na vyhotovení opisů, kopií apod. Nahrazeny jsou pouze výdaje, jejichž vynaložení bylo 

nezbytně nutné pro výkon znalecké činnosti. Ztrátou času se rozumí takový čas, 

kdy znalec sice formálně nevykonává znaleckou činnost, ale tento čas tráví v souvislosti 

s jejím výkonem. Typicky se jedná o čas strávený na cestě na místo, kde došlo k výkonu 

znalecké činnosti. Opět je nutné, aby daný úkon, ke kterému ztracený čas směřoval, byl 

pro výkon znalecké činnosti nezbytný nebo účelný. V ostatních případech nemůže být 

náhrada poskytnuta. Blíže je náhrada za ztrátu času konkretizována v § 14 a násl. 

ZnalOdmV. 

Vedle náhrady nákladů náleží znalci za výkon znalecké činnosti také odměna. 

Tu upravuje § 31 ZnalZ a blíže rozvádí § 2 a násl. ZnalOdmV. Obdobně, jako tomu 

je u náhrady nákladů, i zde záleží na tom, zdali je zadavatelem orgán veřejné moci, nebo 

 
190 ŠEVČÍK, Petr a Ladislav ULLRICH. Znalecké právo. Praha: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. 

s. 110. ISBN 978-80-7400-539-8. 
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osoba soukromého práva a u soukromých osob i na skutečnosti, jestli byla odměna 

smluvně ujednána. Je-li odměna stanovena smluvně, musí být sjednána před samotným 

vypracováním znaleckého posudku a zároveň se nesmí odvíjet od výsledku znaleckého 

posudku. Tímto ustanovením má být dopomoženo k zajištění objektivity znaleckých 

posudků, aby nebyly vypracovávány „na zakázku“. Pokud nebyla odměna stanovena 

smluvně, určí se její výše na základě ZnalZ a ZnalOdmV. Kritérii pro stanovení výše 

odměny jsou množství účelně vynaložené práce a stupeň odborné náročnosti této práce. 

Množství účelně vynaložené práce se udává v hodinách času, přičemž za každou 

započatou hodinu práce náleží znalci 300 – 450 Kč191,192. Odměnu lze mimořádně 

zvýšit, a to až o 20 % v případě mimořádné obtížnosti posudku a až o 50 % v případě 

potřeby urychleného vypracování posudku. Obdobně lze odměnu i mimořádně snížit, 

a to až o 50 %, pokud znalec neprovedl znalecký úkon podle náležitostí vyjmenovaných 

v § 28 ZnalZ, a nad 50 % (dokonce lze odměnu zcela nepřiznat) pokud jde o zvlášť 

nekvalitní provedení znaleckého úkonu193. Zákon nestanoví kritéria konkrétního 

mimořádného snížení či zvýšení, ani přesný postup, jak vypočítat procentuální část, 

o kterou se bude odměna snižovat či zvyšovat, a bude tedy nutné posuzovat každý 

případ jednotlivě. Jak odměna, tak náhrada nákladů znalce se zvyšuje o částku 

odpovídající dani z přidané hodnoty, je-li znalec plátcem této daně. 

Souhrnným pojmem pro celkovou odměnu znalce a náhradu jeho nákladů, 

tj. náhradu hotových výdajů a náhradu za ztrátu času včetně času stráveného cestou, 

je pojem znalečné, a to podle § 30 ZnalZ. V případě zadání znaleckého posudku 

soukromou osobou se výše znalečného bude odvíjet od smluvních ujednání mezi 

znalcem a touto osobou a budou se na něj vztahovat normy soukromého hmotného 

práva. Pokud je zadavatelem znaleckého posudku orgán veřejné moci, je znalec povinen 

znalečné vyúčtovat společně s podáním znaleckého posudku. Tato lhůta však není 

prekluzivní, a proto pokud znalec své znalečné nevyúčtuje, ani po vyzvání zadavatele, 

 
191 Odměn je určována povahou práce, nikoliv kvalifikací znalce. Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČSR ze dne 27. 6. 1984, sp. zn. 11 To 50/84. 
192 Soud při rozhodování o odměně zohledňuje řádnost a včasnost, stupeň odbornosti a množství účelně 

vynaložené práce při provedení znaleckého úkonu. Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Ústí 

nad Labem ze dne 4. 5. 2004, sp. zn. 10 Co 354/2004. 
193 Znalecký posudek trpí takovými vadami, že je bez obtíží rozezná i neodborná osoba, nebo znalecký 

posudek nelze vůbec upotřebit před orgánem veřejné moci. Srov. DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, 

Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy komentáře. s. 281. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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rozhodne o znalečném daný orgán ex offo.194 Požadavky na vyúčtování znalečného 

stanoví § 17 ZnalOdmV, mezi kterými lze zmínit např. uvedení jednotlivých položek 

znalečného spolu s datem jejich vykonání, způsob výpočtu a výši znalečného a částku 

odpovídající dani z přidané hodnoty, je-li znalec plátcem této daně. Poměr mezi 

znalcem a konzultantem podle § 23 ZnalZ je čistě smluvní, a je tedy na obou stranách, 

jaký způsob vyúčtování si zvolí. Znalečné, jehož součástí jsou náklady konzultanta, 

však od zadavatele inkasuje pouze znalec. Je-li znaleckým subjektem znalecká kancelář 

nebo znalecký ústav, pak je znalečné vypláceno těmto právnickým osobám, které 

znalečné dále vyplácejí jednotlivým osobám podílejícím se na vzniku znaleckého 

posudku, a to na základě jejich vzájemného poměru.195 

Orgán veřejné moci musí rozhodnout o znalečném bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od doručení bezvadného vyúčtování. Znalečné je uhrazeno 

opět bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí o znalečném, nejpozději 

však do 15 dnů od této skutečnosti. V civilním řízení rozhoduje o znalečném předseda 

senátu (samosoudce196). Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné197, dovolání však 

nikoliv198. 

Právo na součinnost ostatních subjektů 

Dalším právem znalce důležitým pro kvalitní vypracování znaleckého posudku 

je jeho právo na součinnost soudu a dalších osob. Aby mohl znalecký posudek pravdivě 

vypovídat o odborných skutečnostech, musí znalec nashromáždit dostatek relevantních 

podkladů, ze kterých následně bude vycházet při vypracování znaleckého posudku. Toto 

právo není zakotveno ve ZnalZ, ale je třeba ho dovozovat z ustanovení procesních 

předpisů týkajících se dokazování znaleckým posudkem. V případě civilního procesu 

je tímto ustanovením § 127 odst. 4 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení může předseda 

senátu (na žádost znalce) uložit účastníkovi nebo i jiné osobě, aby se dostavil ke znalci, 

předložil mu určité předměty, podal vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření nebo 

zkoušce krve nebo aby něco vykonal či trpěl, a to vše je-li to potřeba k vypracování 

znaleckého posudku. Toto právo náleží znalci i v případě zadání znaleckého posudku 

 
194 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 297. ISBN 978-80-7400-823-8. 
195 Srov. usnesení Najvyššieho súdu SSR ze dne 4. 11. 1985, sp. zn. 2 To 53/85. 
196 Srov. § 36d odst. 2 o. s. ř. 
197 Srov. § 202 o. s. ř. a contrario. 
198 Srov. § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. 
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stranou řízení podle § 127a o. s. ř.199 Avšak vzhledem k tomu, že toto právo vyvěrá 

až z procesích předpisů, nebude náležet znalci, který vypracovává znalecký posudek 

pro soukromou osobu – potenciální stranu sporu ještě před zahájením soudního řízení. 

Další práva znalce 

Další práva znalce vyplývají z jeho postavení osoby zúčastněné na soudním 

řízení. Jedná se například o právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu 

o znalečném. Literatura200 uvádí i další právo nepřímo vyplývající ze ZnalZ, a to právo 

znalce na odmítnutí vypracování znaleckého posudku dle § 19 odst. 1 písm. c) ZnalZ. 

Jako důvod, proč je tento institut řazen mezi práva, se udává možnost znalce užít 

vlastního posouzení, na základě kterého se znalec rozhodne. Dle mého názoru se však 

nejedná o právo znalce, nýbrž o jeho povinnost. Podstatou subjektivního práva 

je možnost rozhodnout se, zdali subjekt právo vykoná či nikoliv.201 To, že znalec 

provádí posouzení, zdali existují důvody k odmítnutí, či nikoliv, ještě neznamená, 

že má možnost se svobodně rozhodnout. Naopak mu toto ustanovení přikazuje, aby, 

pokud existují důvody odmítnutí, vypracování znaleckého posudku odmítl, a pokud 

důvody neexistují, vypracování přijal. 

2.6. Odpovědnost znalce 

Ruku v ruce se zavedením povinností znalce musí být zavedena i jeho 

odpovědnost za neplnění těchto povinností. Ustanovení o povinnostech by sama o sobě 

nebyla vymahatelná a nebylo by tedy způsobu, jak znalce donutit k jejich splnění. 

Odpovědnost tedy dává záruku splnění povinností znalce, které tak nezůstávají pouhými 

proklamacemi. Odpovědnost jako taková má několik funkcí a v závislosti 

na konkrétním druhu odpovědnosti se dané funkce více, či méně projevují. Jedná 

se o funkci preventivní (cílem je předcházet porušování právních povinností), reparační 

(cílem je nahradit vzniklou škodu buď uvedením v předešlý stav, nebo odškodněním), 

satisfakční (cílem je odčinit vzniklou nemajetkovou újmu tzv. zadostiučiněním, 

tj. např. omluva nebo finanční náhrada), represivní (cílem je způsobit újmu osobě, která 

 
199 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 166. ISBN 978-80-7400-823-8. 
200 Tamtéž, s. 177-178. 
201 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 8. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. s. 163-

164. ISBN 978-80-7380-838-9. 
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porušila právní povinnost).202 Na pojem právní odpovědnosti jsou v právní teorii 

vyslovovány v zásadě dva různé názory. Podle prvního názoru je právní odpovědnost 

chápána jako nepříznivý právní následek, který spočívá ve vzniku nové, sekundární 

právní povinnosti, a který je lokalizován u toho, kdo se dopustil protiprávního jednání 

(tedy porušil primární právní povinnost) nebo u toho, kterému je přičítána relevantní 

skutečnost vyvolávající protiprávní stav. Odpovědnost vzniká až s porušením primární 

povinnosti. Druhý názor naopak vychází z pojetí, že odpovědnost vzniká již se vznikem 

primární povinnosti a latentně ji provází až do jejího porušení, kdy dochází k aktivaci 

odpovědnosti a začínají se projevovat její nepříznivé následky.203 

Právní odpovědnost lze dělit z mnoha hledisek, přičemž jedno z nejdůležitějších 

je dělení na soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnost, podle oblasti práva, ve které 

se užije. Veřejnoprávní odpovědnost lze poté dále rozdělit na trestně právní 

odpovědnost a správně právní odpovědnost. Soukromoprávní odpovědnost se vyznačuje 

především reparační a satisfakční funkcí, u veřejnoprávní odpovědnosti naopak převládá 

funkce represivní a preventivní. Veřejnoprávní odpovědnost stojí na prvním v minulém 

odstavci zmíněném pojetí, též nazývaném retrospektivním, kdežto soukromoprávní 

na druhém uvedeném, známém jako perspektivní pojetí. V rámci jednoho právního 

jednání (právního stavu) mohou existovat (vzniknout) jak veřejnoprávní odpovědnost, 

tak ta soukromoprávní. Není tedy vyloučeno, aby byl znalec za jedno porušení 

své povinnosti jednak potrestán např. správním trestem a současně byl soukromoprávně 

odpovědný za vzniklou újmu, kterou způsobil. Na znalce totiž dopadají všechny výše 

zmíněné druhy právní odpovědnosti. 

2.6.1. Soukromoprávní odpovědnost 

Soukromoprávní odpovědnost je odpovědnost, která se projevuje spolu 

se vznikem majetkové újmy – škody nebo nemajetkové újmy ve sféře poškozeného. 

Jak již bylo naznačeno, její funkcí je především náhrada takto vzniklé újmy, 

a to primárně uvedením věcí v předešlý stav a pokud tak nelze učinit, peněžitým 

vyrovnáním. Nezbytnými předpoklady aktivizace soukromoprávní odpovědnosti jsou 

existence protiprávního jednání, vznik újmy v majetkové či nemajetkové sféře 

 
202 Tamtéž, s. 176. 
203 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 

1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 356-

361. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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poškozeného, příčinná souvislost mezi těmito a konečně zavinění, které se vyžaduje 

pouze u subjektivní odpovědnosti, kdežto u objektivní odpovědnosti za protiprávní stav 

vyžadováno není. 

Protiprávní jednání spočívá v aktivním porušení právní povinnosti, nebo 

pasivním nejednáním v situaci, kdy osoba podle práva jednat měla. Újma je jakákoliv 

ztráta, kterou poškozený ve své sféře utrpěl. Majetková újma, tedy škoda, sestává 

ze skutečné škody a ušlého zisku. Nemajetková újma vzniká především na osobnostních 

právech poškozeného (zdraví, život, dobrá pověst, soukromí atd.), a nelze tak finančně 

kvantifikovat. Příčinná souvislost musí být dodržena mezi protiprávním činem 

a vzniklou újmou, tedy musí platit, že protiprávní čin způsobil vznik dané újmy. 

Zavinění je definováno jako vnitřní vztah škůdce k protiprávnímu jednání. Existuje 

ve dvou základních formách, a to úmyslné (škůdce ví, že může způsobit škodu a chce 

ji způsobit, případně je se způsobením škody srozuměn) a nedbalostní (škůdce ví, 

že může škodu způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že se tak nestane, a nebo 

ani neví, že škodu může způsobit, ale vědět to měl a mohl).204 

Soukromoprávní odpovědnost znalce za porušení jeho zákonných povinností 

uvedených mimo jiné ve ZnalZ je upravena v § 21 ZnalZ, přičemž subsidiárně 

se použijí ustanovení o. z. Jedná se o odpovědnost subjektivní205, tedy je zkoumáno 

znalcovo zavinění, které musí dosáhnout alespoň kvality nedbalosti206, která se zároveň 

presumuje207. Znalec se může této odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že vzniku 

újmy nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm 

lze požadovat. Tato neodvratitelnost vzniku škody je posuzována objektivně, tedy 

posuzuje se, zdali by vzniku dané škody nedokázal zabránit žádný řádný znalec. 

Neodvratitelnost vzniká především působením přírodních sil.208 

 
204 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055 - 3014): 

komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1537-1558. ISBN 978-80-7400-287-8. 
205 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 191. ISBN 978-80-7400-823-8. 
206 Srov. § 2910 o. z. 
207 Na znalce jsou při tom kladeny vyšší nároky než na osobu laickou, neboť se považuje Srov. 

§ 2912 odst. 2 o. z. 
208 Analogicky k § 2927 odst. 2 o. z. Srov. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI: závazkové 

právo: zvláštní část (§ 2055 - 3014): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1611-

1619. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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Kromě odpovědnosti za porušení zákonných povinností dopadá na znalce také 

soukromoprávní odpovědnost za porušení smluvních povinností. Pokud znalec 

vypracovává znalecký posudek pro osobu soukromého práva, činí tak na základě 

uzavřené smlouvy mezi ním a touto osobou. Tato smlouva nejlépe odpovídá smluvnímu 

typu smlouvy o dílo podle § 2586 a násl. o. z. V této smlouvě se zhotovitel – znalec 

zavazuje na svůj účet a odpovědnost provést dílo - znalecký posudek pro objednatele, 

který se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu tohoto díla. Pokud znalecký posudek 

neodpovídá smluvním ujednáním nebo zákonným požadavkům, je nutné ho považovat 

za vadné dílo, a znalci tak vzniká odpovědnost za tyto vady.209 V závislosti 

na závažnosti vad připadají v úvahu dvě řešení nastalé situace, a to řešení podle 

§ 2106 o. z., nebo řešení podle § 2107 o. z. Podle § 1925 o. z. odpovědnost za vady 

nevylučuje odpovědnost za škodu popsanou v předchozím odstavci. Avšak čeho 

se lze domáhat na základě práv z vadného plnění, nebude moci být vymoženo pomocí 

práv na náhradu újmy. 

Obdobně jako znalec i znalecké kanceláře a znalecké ústavy budou odpovědny 

za porušení zákonných nebo smluvních povinností. Náhrada případně práva z vadných 

plnění budou vymáhána přímo po těchto právnických osobách, nikoliv po znalcích, kteří 

fakticky znalecké posudky vypracovávali. Nicméně znalecké kanceláře a ústavy 

se následně budou moci regresně hojit na konkrétních znalcích, přičemž bude záležet 

na poměru mezi znalcem a právnickou osobou, na základě kterého znalec pro znaleckou 

kancelář či ústav znalecký posudek vypracoval.210 

Peněžní sumy, které musí znalci z titulu odpovědnosti za škodu poškozeným 

hradit, mohou představovat velmi vysoké částky. Z toho důvody ZnalZ zavedl 

povinnost znalců sjednat pojištění právě pro případ vzniku povinnosti znalce nahradit 

újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Tato povinnost 

je upravena v § 22 ZnalZ, přičemž právní úprava pojištění jako takového je obsažena 

v § 2758 o. z. Podstatou pojištění je závazek pojistitele vyplatit pojistníku určitou 

peněžní částku (pojistné plnění) v případě nastání předem sjednané, nahodilé 

skutečnosti (pojistná událost), a to za pravidelnou platbu pojistného. Pojištění znalce 

by mělo být nastaveno tak, aby v případě nastání pojistné události, tedy vzniku 

 
209 Srov. § 2617 o. z. 
210 Např. bude-li znalec zaměstnanec znalecké kanceláře či ústavu, bude se možnost náhrady řídit 

§ 250 a násl. z. p. 
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povinnosti znalce k náhradě újmy, hradila tuto újmu v celé výši pojišťovna. Minimální 

výši limitu pojistného plnění stanoví ZnalV ve svém § 38. Pro znalce – fyzickou osobu 

je to 1 mil. Kč a pro znaleckou kancelář a znalecký ústav pak 5 mil. Kč, nehledě na obor 

a odvětví vykonávané znalecké činnosti. Znalec má povinnost předložit soudu potvrzení 

o uzavřeném pojištění v případech vyjmenovaných v § 22 odst. 4 ZnalZ pod hrozbou 

sankce zániku znaleckého oprávnění. 

2.6.2. Trestně právní odpovědnost 

Zatímco u soukromoprávní odpovědnosti nebylo podstatné, zdali je jejím 

subjektem znalec – fyzická osoba, znalecký ústav nebo znalecká kancelář, u trestně 

právní odpovědnosti toto kritérium podstatné je. U fyzických osob vzniká trestní 

odpovědnost podle podmínek uvedených v t. z., kdežto u právnických osob se použije 

speciální úprava v TOPO a t. z. se použije pouze subsidiárně v případech, kdy TOPO 

mlčí. Trestní odpovědnost fyzických osob a právnických osob na sobě nejsou vzájemně 

závislé. To znamená, že za jeden skutek může být potrestána jak fyzická, tak právnická 

osoba, nebo jen jedna z nich a nebo žádná. Je dokonce možné, aby byla právnická osoba 

potrestána za skutek, jehož se dopustila fyzická osoba ve prospěch této právnické osoby, 

která však za tento skutek potrestána nebude. Vždy jsou zkoumány podmínky vzniku 

konkrétní odpovědnosti zcela samostatně. 

Trestní odpovědnost lze definovat jako povinnost pachatele nést nepříznivé 

právní následky svého činu, tedy nutnost podrobit se trestním sankcím. Trestní 

odpovědnost postihuje jednání, kterého se pachatel dopustil v minulosti a kterým 

ohrozil zájem chráněný trestním právem. Má tedy retrospektivní charakter.211 U trestní 

odpovědnosti převládají především její preventivní a represivní funkce. To znamená, 

že jejím hlavním cílem je ochrana společnosti před vyjmenovanými trestnými činy, 

aby vůbec nenastaly, a pokud již nastanou, je jejím cílem převýchova pachatele tak, 

aby neopakoval svou trestnou činnost, a zároveň i jeho spravedlivé potrestání. 

Trestní odpovědnost může vzniknout pouze pokud jsou naplněny všechny její 

znaky. Prvním jejím znakem je protiprávnost pachatelova jednání. Dále pak stojí znaky, 

které tvoří skupinu obecných znaků, to jsou stanovený věk alespoň 15 let a příčetnost 

(posledním znakem z této skupiny je rozumová a mravní vyspělost, která je však 

 
211 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 

2019. Student (Leges). s. 22. ISBN 978-80-7502-380-3. 



- 60 - 

 

znakem jen v případě mladistvých, tedy u znalců se patrně nepoužije). Druhou skupinu 

znaků tvoří znaky typové, které definují jednotlivé skutkové podstaty a odlišují 

se tak v rámci jednotlivých trestných činů. Jedná se o objekt (chráněný zájem), 

objektivní stránku (jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi), subjekt (pachatel) 

a subjektivní stránku (zavinění). 

Trestní odpovědnost znalce – fyzické osoby a dalších fyzických osob 

Trestných činů, kterých se znalec může dopustit v rámci výkonu znalecké 

činnosti, může být celá řada. Trestní právo však počítá s jedním, který pamatuje 

vyloženě na předmět znalecké činnosti, tedy tvorbu znaleckých posudků. Jedná 

se o trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 1, 

2 t. z. Toto ustanovení obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty. První z nich 

má za cíl zabránit podávání nepravdivých, hrubě zkreslených nebo neúplných 

znaleckých posudků, a to jak před orgány veřejné moci, tak soukromým osobám. Druhá 

skutková podstata má postihovat jednání znalce spočívající v podání výpovědi 

o nepravé okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo zamlčení takové 

okolnosti před vyjmenovanými orgány. Je zřejmé, že první skutková podstata cílí 

na vypracování písemného znaleckého posudku, kdežto druhá na ústní jednání znalce 

např. před soudem. Obě zmíněné skutkové podstaty nevyžadují speciální formu 

zavinění, tzn. že v souladu s § 13 odst. 2 t. z. bude pro základní skutkové podstaty 

uvedené v odst. 1 a 2 nutné zavinění úmyslné. Pro kvalifikované skutkové podstaty 

uvedené v následujících odstavcích pak postačí zavinění nedbalostní, a to dle § 17 t. z. 

Zajímavostí je, že za trestný čin podle prvního odstavce daného paragrafu, tedy 

za podání nepravdivého, zkresleného či neúplného znaleckého posudku, byli v letech 

2016-2020 odsouzeni pouze 4 pachatelé.212 

Pachatelem uvedeného trestného činu bude moci být nejen znalec zapsaný 

v seznamu znalců, osoba jednorázově vykonávající znaleckou činnost podle § 26 ZnalZ, 

ale také osoba, která posudek vypracovala v rámci znalecké kanceláře nebo znaleckého 

ústavu. To je umožněno pomocí tzv. institutu jednání za jiného upraveného 

v § 114 odst. 2 t. z. Toto ustanovení říká, že pokud t. z. vyžaduje nějaké speciální 

vlastnosti, schopnosti nebo postavení pachatele (zde existence znaleckého oprávnění), 

postačí, že tyto vlastnosti, schopnosti nebo postavení má právnická osoba, jejímž 

 
212 DRÁPAL, Jakub, Michal ŠOLTÉS, Klára SVITÁKOVÁ a Jan CIBULKA. Aplikace jaktrestame.cz 

[online]. [cit. 21. 2. 2022]. Dostupné z: https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here. 
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jménem fyzická osoba jedná. Tedy pro vznik trestní odpovědnosti nebude podstatné, 

zdali konkrétní pracovník disponuje znaleckým oprávněním, postačí, že jím disponuje 

znalecký ústav nebo kancelář, jejímž jménem pracovník znalecký posudek vypracuje. 

Dalším trestným činem, jehož spáchání hrozí při výkonu znalecké činnosti 

je trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst. 2 t. z. Tento 

čin je spáchán pachatelem, který poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost 

mlčenlivosti, když zveřejní nebo sdělí osobní údaje osoby získané v souvislosti se svou 

činností, a způsobí tak vážnou újmu na právech této osoby. Jak bylo napsáno 

v předcházejících kapitolách, znalec má zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti, 

bude se na něj tedy vztahovat i tento trestný čin. Jedná se o nedbalostní trestný čin 

již v jeho základní skutkové podstatě, postačí tedy, že znalec učiní jednání zde popsané, 

byť i z nedbalosti. 

Posledním trestným činem, který bych rád zmínil, je trestný čin neoznámení 

trestného činu podle § 368 t. z. Tento trestný čin spáchá jakákoliv osoba (výjimku tvoří 

pouze advokát a duchovní registrované církve a v některých případech i osoba 

poskytující pomoc obětem trestných činů), tedy i znalec, a to pokud se hodnověrným 

způsobem dozví, že byl spáchán některý z vyjmenovaných trestných činů a tuto 

skutečnost neoznámí státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud se tedy znalec 

při vypracovávání znaleckého posudku např. z podkladů dozví, že byl spáchán trestný 

čin, musí tuto skutečnost oznámit, nehledě na jeho povinnost mlčenlivosti, která 

se na tento případ nevztahuje. 

Trestní odpovědnost znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 

Trestní odpovědnost právnických osob, a tedy i znaleckých kanceláří 

a znaleckých ústavů, upravuje TOPO. Tento zákon je ve vztahu speciality k t. z., tzn 

že se primárně použije TOPO a ve věcech zde neupravených se subsidiárně použije t. z. 

Trestní odpovědnost právnických osob tak bude vznikat pro všechny trestné činy 

vyjmenované zvláštní částí t. z. s výjimkou trestných činů uvedených v § 7 TOPO. 

Žádný z výše uvedených trestných činů se v tomto negativním výčtu nenachází, proto 

všechny tyto činy bude moci spáchat i právnická osoba. Vzhledem k tomu, že právnické 

osoby jsou právní fikcí a nemohou fakticky projevit svou vůli, je jejich trestní 

odpovědnost vystavěna na přičitatelnosti trestně relevantního jednání fyzické osoby 

osobě právnické. Zkoumá se tedy, zdali došlo k protiprávnímu jednání osoby uvedené 
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v § 8 odst. 1 TOPO (v případě znalecké činnosti se nejčastěji bude jednat 

o zaměstnance), které lze právnické osobě přičítat podle odst. 2 tohoto paragrafu. Pokud 

jde o zaměstnance, přičitatelnost jejich jednání právnické osobě vznikne, pokud jednali 

na popud osob uvedených v § 8 odst. 1 TOPO, nebo pokud jednali z důvodu toho, 

že tyto osoby neprovedly opatření k zamezení nebo odvrácení spáchání trestného činu. 

Vzniku odpovědnosti právnické osoby nezabrání ani skutečnost, že se nepodaří zjistit, 

která konkrétní osoba se dopustila protiprávního jednání. Právnická osoba se však může 

z trestní odpovědnosti vyvinit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 

po ní lze spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Toto značně 

vágní ustanovení v praxi znamená, že aby se vzniku trestní odpovědnosti právnická 

osoba vyhnula, musí především systematicky vyhodnocovat veškerá rizika vzniku 

relevantních protiprávních jednání, správně zvolit nástroje vnitřní kontroly a dohledu, 

zajistit komunikaci se zaměstnanci a jejich proškolování apod.213 

2.6.3. Správně právní odpovědnost 

Správně právní odpovědnost znalce je následek porušení jeho správních 

povinností. Správně právní odpovědnost se do značné míry podobá trestní odpovědnosti 

s tím rozdílem, že správní odpovědnost postihuje méně závažná protiprávní jednání 

a je projednávána orgány výkonné moci, nikoliv soudy. Základem správně právní 

odpovědnosti je spáchání přestupku. Obecnou část odpovědnosti za přestupky upravuje 

PřesZ. Skutkové podstaty jednotlivých přestupků jsou uvedeny v celé řadě zákonů, vždy 

podle problematiky, kterou daný zákon upravuje. Jedním takovým zákonem je i ZnalZ, 

který zakotvuje skutkové podstaty přestupků ve své části páté. Odpovědnost znalce 

za přestupek je tak nutno posuzovat současně podle ZnalZ a podle PřesZ. PřesZ 

vymezuje přestupek v § 5 jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně 

za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li 

o trestný čin. Jedná se o materiálně formální pojetí přestupku, kdy kromě formálních 

znaků (protiprávnost, označení v zákoně, obecné a typové znaky obdobně jako 

u trestných činů) je zkoumána i materiální stránka, tedy společenská škodlivost, daného 

jednání. Zároveň jde i o negativní definici, která říká, že přestupkem nemůže být trestný 

čin. Přestupky tak mají jakousi subsidiární povahu vůči trestným činům. 

 
213 ŠÁMAL, Pavel, Jan DĚDIČ, Tomáš GŘIVNA, František PÚRY a Jiří ŘÍHA. Trestní odpovědnost 

právnických osob: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. 

s. 228-239. ISBN 978-80-7400-592-3. 
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Přestupky upravené ZnalZ postihují porušení povinností znalce stanovených 

tímto zákonem. Všechny přestupky zde obsažené jsou nedbalostní a jediným druhem 

trestu za tyto přestupky, který ZnalZ připouští, je peněžitá pokuta214. ZnalZ postupně 

vymezuje tři skupiny přestupků dle jejich subjektu. Nejprve jsou to přestupky, kterých 

se mohou dopustit znalci, znalecké kanceláře a znalecky ústavy, dále pak přestupky 

osob jednorázově ustavených k podání znaleckého posudku podle § 26 ZnalZ a konečně 

přestupky jiných osob, než jsou znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy. První dvě 

skupiny přestupků postihují neplnění znaleckých povinností tak, jak byly vymezeny 

v minulých kapitolách. Jedná se tedy např. o nevypracování znaleckého posudku 

s odbornou péčí, neplnění oznamovací povinnosti, porušení mlčenlivosti apod. Třetí 

zmíněná skupina přestupků naopak cílí na neoprávněné vykonávání znalecké činnosti, 

když postihuje např. osoby, které se vydávají za znalce apod. 

Znalecké přestupky lze roztřídit do tří skupin podle jejich společenské 

škodlivosti a závažnosti, a to na základě maximální výše pokuty, kterou je možné 

za jednotlivé přestupky uložit. Skupina nejméně závažných přestupků, za něž lze uložit 

pokutu až 75 000 Kč, obsahuje přestupky postihující např. sjednání smluvní odměny 

v rozporu se zákonem, nesprávné vyúčtování znalečného apod. Jedná se tedy o jednání, 

která sama o sobě nemají vliv na kvalitu zpracovaného znaleckého posudku. Druhou 

skupinu přestupků tvoří přestupky, za jejichž spáchání lze uložit pokutu až do výše 

250 000 Kč. V této skupině je postihováno především jednání znalce spočívající 

ve vypracování znaleckého posudku bez zákonem požadovaných náležitostí a další 

méně závažná jednání. Poslední kategorie přestupků je tvořena nejzávažnějšími 

přestupky, jejichž spáchání lze postihnout pokutou až do výše 500 000 Kč. Tyto 

přestupky sankcionují především nesprávné vypracování znaleckého posudku, kterým 

je např. jeho vypracování bez oborné péče, nebo v oboru a odvětví, pro které znalec 

nedisponuje znaleckým oprávněním. Postihují také vypracování znaleckého posudku 

v rozporu s povinností nestrannosti a nezávislosti a jeho vypracování v době 

pozastavení znaleckého oprávnění. 

 
214 Vedle pokuty nelze zároveň uložit napomenutí (§ 36 PřesZ). Zákaz činnosti a povinnost zveřejnění 

rozhodnutí lze uložit pouze pokud to zvláštní zákon stanoví (§ 47 odst. 2 a § 50 odst. 1 ZnalZ). 

V úvahu tak připadá pouze trest propadnutí věci, příp. náhradní hodnoty, který by teoreticky mohl být 

využit k odejmutí věci znalce, kterou získal jako odměnu za spáchání přestupku, případně ji nabyl 

za takovou věc. 
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PřesZ upravuje odlišně odpovědnost za přestupky fyzických osob, podnikajících 

fyzických osob a právnických osob.215 Z povahy znalecké činnosti a právní formy 

znaleckých kanceláří a ústavů je patrné, že na znalce se budou vztahovat právě 

ustanovení o odpovědnosti za přestupky podnikajících fyzických osob a právnických 

osob. Na základě těchto ustanovení vznikne znalci (znalecké kanceláři a ústavu) 

přestupková odpovědnost nejen za jeho jednání, ale také za jednání jiných osob, která 

jsou znalci přičitatelná a kterými došlo k porušení znalcovy povinnosti při výkonu 

znalecké činnosti, nebo v souvislosti s jejím výkonem a nebo ku prospěchu nebo zájmu 

znalce. V případě znalce – podnikající osoby jsou těmito osobami zaměstnanec znalce, 

fyzická osoba plnící úkoly znalce, osoba, kterou znalec používá při své činnosti, nebo 

fyzická osoba jednající za znalce, pokud ten takového jednání využil. Pro právnické 

osoby jsou těmito osobami také členové statutárního nebo jiného orgánu právnické 

osoby. Podobně jako u trestní odpovědnosti právnických osob se může znalec 

podnikatel nebo právnická osoba odpovědnosti za přestupek zprostit, pokud prokáže, 

že vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby přestupku 

zabránil (srov. kapitolu 2.6.2.).216 

Všechny výše uvedené přestupky se promlčují v době 5 let ode dne spáchání 

přestupku. Pokud dojde k přerušení této doby, pak odpovědnost za přestupek zanikne 

nejpozději 7 let od jeho spáchání. Při rozhodování o druhu trestu a jeho výměře se bude 

převážně postupovat podle PřesZ, ZnalZ obsahuje pouze ustanovení, podle kterého 

se přihlédne též ke skutečnosti, že znalci byla uložena výtka podle § 37 ZnalZ. Podle 

PřesZ se přihlédne k povaze a závažnosti přestupku, k polehčujícím a přitěžujícím 

okolnostem a dalším skutečnostem uvedeným v § 37 PřesZ. Řízení o přestupcích vede 

Ministerstvo spravedlnosti. 

 
215 Srov § 20 - § 23 PřesZ. 
216 Srov. § 21 a § 23 odst. 1 PřesZ. 
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3. ZNALECKÝ POSUDEK 

3.1. Znalecký posudek jako důkazní prostředek 

Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků.217 Jeho specifická role 

mezi ostatními důkazními prostředky vyplývá z § 127 o. s. ř., který zároveň nepřímo 

vymezuje účel znaleckého posudku. Tímto účelem je posouzení skutečností, k nimž 

je třeba odborných znalostí. Toto ustanovení předpokládá, že primárním prostředkem 

k posuzování odborných skutečností by mělo být odborné vyjádření orgánu veřejné 

moci. Až pokud takový postup není postačující nebo existují pochybnosti o správnosti 

odborného vyjádření, mělo by dojít k ustanovení znalce. Nicméně i přesto lze znalecký 

posudek vnímat jako nejtypičtější a nejdůležitější odborný důkazní prostředek.218 

Znalecký posudek lze poté definovat jako úkon znalce, prostřednictvím kterého sděluje 

svůj subjektivní názor na určité skutečnosti z hlediska svých odborných znalostí.219 

Ustanovení § 127 odst. 1 považuje znalecký posudek za ústní důkazní 

prostředek, neboť znalec je často povinen se dostavit k soudnímu jednání a přednést 

zde svůj odborný subjektivní názor. Znalci je zpravidla zadáno vypracovat znalecký 

posudek písemně. Znalecký posudek je i přesto stále především ústním důkazním 

prostředkem, neboť znalec se musí dostavit k soudnímu jednání a obhájit svůj posudek 

tak, aby na to mohl jednak soud, ale také účastníci reagovat a klást znalci doplňující 

otázky, případně mu vytýkat chyby. Některé, méně složité případy se však obejdou 

bez ústního projednání a postačí pouze písemný znalecký posudek. Stejně tak budou 

existovat i případy, kdy bude znalecký posudek podán pouze ústně formou vyslechnutí 

znalce soudem.220 

Znalecký posudek se značně odlišuje od ostatních důkazních prostředků 

především pro svou odbornost. Avšak i v jiných ohledech lze najít jisté rozdíly. 

Od svědecké výpovědi se liší především tím, že je výsledkem nepřímého pozorování 

určitých jevů, a znalec tedy nemůže být osoba, která danou skutečnost vnímala přímo 

svými smysly. Z toho plyne i jeho další charakteristický rys, a sice že znalec 

 
217 Srov. § 125 a § 127 o. s. ř. 
218 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 332. ISBN 978-80-7598-369-5. 
219 ŠEVČÍK, Petr a Ladislav ULLRICH. Znalecké právo. Praha: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. 

s. 216. ISBN 978-80-7400-539-8. 
220 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Část první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 240-242. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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je zastupitelný, tzn. že znalec může být vyloučen pro svou podjatost, stejně tak může 

být nahrazen jiným znalcem a také jiný znalec může přezkoumat jeho závěry. 

To a znalecké povinnosti vedou také k daleko větší míře objektivity toho důkazního 

posudku ve srovnání např. s účastnickou výpovědí. Na druhou stranu se jedná o důkazní 

prostředek, jehož náležitosti jsou stanoveny zákonem, což vede k větší náročnosti jeho 

zpracování jak v oblasti ekonomické, tak i časové. Za vypracování znaleckého posudku 

jsou znalci hrazeny nejen jeho náklady, ale také je za toto odměněn. I samotné 

hodnocení znaleckého posudku je vnímáno odlišně od hodnocení ostatních důkazních 

prostředků.221  

3.1.1. Skutkové a právní otázky 

Znalecký posudek a z něj vzešlý důkaz může podávat odpovědi pouze 

na skutkové otázky řešeného případu, nikoliv na právní, které jsou záležitostí soudu. 

To ostatně platí pro všechny důkazní prostředky, avšak u znaleckých posudků bývá 

rozlišení, zdali podávají odpovědi na otázku skutkovou či právní, zpravidla 

nejobtížnější. K této problematice existuje bohatá judikatura vrcholných soudů. 

Ta např. uvádí, že existence příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vzniklou 

škodou je otázka skutková,222 stejně tak i správnost stanovení obvyklé ceny věci,223 

nebo zjištění, zda osoby uzavřely smlouvu o dílo.224 Naopak určení výše přiměřené 

náhrady při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo určení,225 zdali 

zdravotnické zařízení postupovalo v souladu se současnými dostupnými poznatky 

lékařské vědy,226 jsou otázky právní. Literatura za příklady právních otázek udává 

např. posouzení, zda je otec schopen se s dítětem stýkat v navrhovaném rozsahu nebo 

posouzení existence překážky lepší budoucnosti podle § 2958 o. z.227 Podání znaleckého 

posudku, ve kterém se znalec vyjadřuje k právním otázkám, je nutné vnímat jako vadu 

řízení, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.228 

 
221 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 92-93. ISBN 978-80-7400-790-3. 
222 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 25 Cdo 5041/2007. 
223 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 3035/2006. 
224 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 28 Cdo 688/2010. 
225 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2746/2009. 
226 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 30 Cdo 41/2017. 
227 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 333. ISBN 978-80-7598-369-5. 
228 Tamtéž. 
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3.1.2. Odborná znalost 

Nutnost ustanovení znalce k podání znaleckého posudku plyne z důvodu 

existence skutečností, k jejichž posouzení je potřeba odborných znalostí. Zákon však 

na žádném místě nedefinuje, co se rozumí pojmem odborná znalost. Nabízí se definice, 

že se jedná o takovou skutečnost, které rozhodující soudce zkrátka nerozumí. Tato 

definice však není dostatečná, neboť i soudce, který disponuje odbornými znalostmi 

v dané problematice, má povinnost zadat vypracování znaleckého posudku. Kdyby 

tak neučinil, zbavil by účastníky možnosti prověřovat a zpochybňovat jeho odborné 

závěry. S ohledem na § 123 o. s. ř. a zde vyjádřenou zásadu kontradiktornosti je toto 

nepřijatelné. Odborné znalosti je tak nutné definovat šířeji než pouze jako oblasti, 

kterým soudce nerozumí. Často je uváděno, že odborné znalosti jsou takové znalosti, 

které přesahují všeobecné středoškolské vzdělání nebo je nepostihuje všeobecná lidská 

zkušenost.229 Samozřejmě se nejedná o znalosti v oblasti českého práva, neboť 

zde naopak je soud odborníkem, a zná tedy právo. Zahraniční právo však již může být 

považováno za odbornou otázku. V některých případech zákon označuje některou 

skutečnost za odbornou, když výslovně přikazuje, aby k jejímu prokázání bylo použito 

znaleckého posudku. Jedná se např. o stanovení ceny majetku při jeho zpeněžení 

povinným za účelem uspokojení pohledávky oprávněného podle § 44a odst. 4 e. ř., nebo 

při ocenění nepeněžitého vkladu podle § 143 z. o. k. Stejně tak judikatura dovozuje 

případy, kdy posouzení určitých skutečností bude vyžadovat odborné otázky. Jsou jimi 

např. stanovení obvyklé ceny nemovitosti, posouzení pravosti podpisu nebo genetické 

posouzení existence otcovství.230 V ostatních případech bude záležet na úvaze soudu, 

zdali shledá určitou skutečnost jako odbornou či nikoli. Vždy však bude muset svůj 

postup odůvodnit tak, aby jeho rozhodnutí bylo přezkoumatelné. 

3.2. Zadání znaleckého posudku 

Jak již bylo napsáno v předchozích kapitolách, znalecký posudek je zpracováván 

za účelem posouzení určitých skutečností, ke kterým je potřeba oborných znalostí. 

Při vzniku potřeby objasnění odborných skutečností dochází k zadání vypracování 

znaleckého posudku a ustanovení znalce, který tento bude vypracovávat. Jedná 

se tak o první fázi dokazování znaleckým posudkem. Zadání znaleckého posudku 

 
229 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 91-92. ISBN 978-80-7400-790-3. 
230 Tamtéž. 
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je po novele o. s. ř. z roku 2011 (zákon č. 218/2011 Sb.) umožněno nejen soudu podle 

§ 127 o. s. ř., ale také účastníkům řízení dle § 127a o. s. ř. 

3.2.1. Zadání znaleckého posudku soudem 

Před samotným zadáním znaleckého posudku musí soud učinit několik 

nezbytných kroků tak, aby bylo vypracování znaleckého posudku co nejefektivnější. 

Nejprve soud musí zvážit, zdali otázky, které chce nechat podrobit znaleckému 

posouzení, jsou skutečně otázky skutkové a zdali se jedná o otázky odborné. Pokud 

soud vyhodnotí jakékoliv z těchto kritérií negativně, nebude moci zadat vypracování 

znaleckého posudku. V prvním případě by došlo k nepřípustnému posuzování právních 

otázek znalcem, v druhém pak ke zbytečnému znaleckému dokazování skutečností, 

které by soud mohl dokázat jinak, za pomoci jiných důkazních prostředků, což ve svém 

důsledku povede pouze k zahlcení znalecké soustavy, a tudíž k nepřiměřenému 

prodlužování délky soudních řízení. 

Dalším krokem soudu by mělo být posouzení míry odbornosti potřebné 

k zodpovězení odborné otázky, na základě čehož by soud měl dospět k rozhodnutí, zdali 

bude v dané věci postačovat jednodušší odborné vyjádření orgánu veřejné moci, či zdali 

je potřeba zadat znalecký posudek. Kromě odborného vyjádření praxe k zodpovězení 

jednodušších odborných otázek připouští i jiné důkazní prostředky, a to na základě 

§ 125 o. s. ř. Jedná se o odborné vyjádření znalce či jiného experta, které je zpravidla 

formulováno jako stručná odpověď na zadanou odbornou otázku. Tím, že se nejedná 

o znalecký úkon, nejsou na toto vyjádření kladeny vysoké nároky ZnalZ, a jde tedy 

o časově méně nákladný důkazní prostředek. Na druhou stranu absence náležitostí 

znaleckého posudku nutí považovat toto vyjádření za listinný důkaz, s čímž samozřejmě 

souvisí i jeho klesající důkazní síla. Je tedy zřejmé, že ve složitějších případech 

neobstojí, a bude potřeba vypracovat náležitý znalecký posudek.231 

Soud by měl také zvážit přesný okamžik zadání znaleckého posudku. Podle 

§ 114a odst. 1 o. s. ř. má být soudní řízení připraveno tak, aby bylo možné rozhodnout 

zpravidla hned při prvním jednání ve věci. Za tím účelem má soud mimo jiné ustanovit 

znalce k podání znaleckého posudku. Na druhou stranu ne vždy bude možné a vhodné 

ustanovit znalce hned před prvním jednáním ve věci. Jednak soud nemusí vůbec vědět, 

 
231 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 334. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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že existují odborné skutkové otázky, na něž je potřeba nalézt odpovědi. Jednak 

je vhodné znalce ustanovit až ve chvíli, kdy existují další důkazy, ze kterých může 

znalec vycházet.232 Lze tak uzavřít, že soud zadává vypracování znaleckého posudku 

v okamžiku, kdy existují podklady pro jeho vypracování a zároveň i potřeba jeho 

vypracování, tzn. potřeba objasnění odborných skutkových otázek.233 

Pro samotné ustanovení znalce nejprve soud vybere obor, odvětví a specializaci, 

které odpovídají problematice řešené odborné otázky a pro které jsou znalci zapsáni 

v seznamu znalců. Vybírá při tom právě ze seznamu znalců. Soud je při tomto výběru 

v pozici laika (proto také ustanovuje znalce), a měl by tedy s potenciálním znalcem jeho 

ustanovení neformálně (telefonicky, e-mailem) konzultovat. Při tom je vhodné 

se znalcem konzultovat také znění otázek, na které má znalec odpovídat, a i délku lhůty 

poskytnuté k vypracování znaleckého posudku. Znalec je koneckonců odborníkem 

na danou problematiku, a nepochybně tak bude schopný požadavky soudu v tomto 

ohledu korigovat ku prospěchu efektivního zpracování znaleckého posudku. Ze stejného 

důvodu by měl soud sdělit potenciálnímu znalci, ve které věci by mělo dojít k podání 

znaleckého posudku, a označit účastníky, aby znalec mohl posoudit svoji případnou 

podjatost. Časové hospodárnosti také pomáhá, když soud projedná jak osobu znalce, 

tak jemu pokládané otázky s účastníky řízení, aby na nich panovala shoda.234 

Soud zadá znalecký posudek formou usnesení, proti kterému není přípustné 

odvolání235. Ve výroku tohoto usnesení uvede osobu znalce, obor, odvětví 

a specializaci, ve kterých má být znalecký posudek vypracován, lhůtu pro vypracování 

znaleckého posudku, úkol znalce, údaj, pro jaké účely má být posudek použit 

a skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost posudku.236 Osobou znalce není soud 

omezen. ZnalZ ve svém § 25 odst. 2 jen stanoví, že znalecké kanceláře a ústavy jsou 

povolávány především ke zvlášť obtížným případům. Pokud neexistuje znalec, který 

by mohl posudek vypracovat (s ohledem na jeho podjatost, důvody k odmítnutí 

vypracování posudku, nebo faktickou neexistenci příslušného znalce), může soud 

 
232 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. 11. 1979, sp. zn. Cpj 41/79. 
233 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 111-112. ISBN 978-80-7400-790-3. 
234 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 207-209. ISBN 978-80-7400-823-8. 
235 Srov. § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř. 
236 Srov. § 25 ZnalZ a § 40 ZnalV. 
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jmenovat ad hoc znalce podle § 26 ZnalZ. Znalecký úkol je zpravidla zadán formou 

otázek týkajících se odborných skutečností, které je v řízení třeba dokázat. Stejně 

tak soud často v usnesení znalci určí počet vyhotovení znaleckého posudku a stranám 

řízení uloží povinnost poskytnout znalci dostatečnou součinnost. Běžnou součástí 

tohoto usnesení je také uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady vypracování 

znaleckého posudku. Často se v usnesení setkáváme také s povinností znalce posoudit 

všechny další potřebné odborné otázky, které znalec uzná jako důležité.237 Pokud byly 

v řízení provedeny protichůdné důkazy, měl by soud v zadání znaleckého posudku 

podle svého hodnocení důkazů uvést, jaké důkazní prostředky má znalec považovat 

za relevantní.238 

Ustanovení § 127 odst. 1 o. s. ř. umožňuje soudu ustanovit v jedné věci více 

znalců najednou. To je vhodné především v situacích, kde je potřeba danou 

problematiku posuzovat komplexně z hlediska více znaleckých oborů, odvětví příp. 

specializací.239 Takto společně ustanovení znalci podají jeden společný znalecký 

posudek, přičemž je na jejich odpovědnosti, aby postupovali koordinovaně a dospěli 

ke společnému závěru. O odměně a náhradě nákladů však bude rozhodnuto pro každého 

znalce jednotlivě. 

3.2.2. Zadání znaleckého posudku (potenciální) stranou řízení 

Jak již bylo uvedeno § 127a o. s. ř. umožňuje předložit znalecký posudek také 

straně řízení, pokud ten splňuje veškeré náležitosti znaleckých posudků podle ZnalZ. 

Pokud takto podaný znalecký posudek tyto náležitosti nesplňuje, je považován 

za listinný důkazní prostředek. Zadání znaleckého posudku v tomto případě provádí 

soukromoprávní osoba, a to nejčastěji na základě smlouvy o dílo podle § 2586 a násl. o. 

z. Osoba může zadat znalci vypracovat znalecký posudek dokonce před samotnou 

existencí soudního řízení. To může působit značné komplikace především v tom směru, 

že zadavatel vychází při stanovení znaleckého úkolu pouze ze svých tvrzení. Některá 

tato tvrzení mohou být později soudem považována za nepodstatná pro rozhodnutí, 

 
237 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 114-115. ISBN 978-80-7400-790-3. 
238 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. NS 30 Cdo 352/2008. 
239 Např. posouzení ztížení společenského uplatnění bude nutné posuzovat z více medicínských pohledů, 

např. z pohledu traumatologie, sexuologie a psychiatrie. Bude tedy potřeba tří znalců, neboť znalec, 

který by obsáhl všechna tato odvětví patrně neexistuje. Srov. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní 

řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019. s. 342. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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některá mohou být prohlášena za nesporná. Jednak tak dochází ke zbytečnému nárustu 

nákladů řízení, což by dle mého názoru mělo být reflektováno v rozhodnutí o náhradě 

nákladů. A dále tento postup bezdůvodně zatěžuje znaleckou soustavu, a dochází 

tak k prodlužování průměrných délek řízení. Stejně tak strana řízení nemusí pokrýt 

v zadání znaleckého úkolu veškeré sporné odborné otázky. Problematická je také 

podjatost znalce, která jistě bude vnímána jako více pravděpodobná u znaleckých 

posudků zadaných stranou řízení než u náhodného výběru znalce orgánem veřejné moci. 

3.3. Vypracování znaleckého posudku 

3.3.1. Postup znalce před samotným vypracováním znaleckého posudku 

Vypracování znaleckého posudku sestává z jednotlivých fází, jejichž sled 

je potřeba dodržet, aby byl co možná nejvíce naplněn cíl znaleckého posudku. Před 

samotným započetím prací na znaleckém posudku musí znalec zkontrolovat v usnesení 

o stanovení znalce obor, odvětví a specializaci, lhůtu pro vypracování posudku a také 

otázky týkající se odborných skutečností, na které má znalec odpovídat. Soud by měl 

se znalcem tyto skutečnosti předem konzultovat, avšak je možné, že tak neučinil. Znalec 

odpovídá za řádné vypracování znaleckého posudku, a musí proto soud na tyto 

skutečnosti upozornit, jsou-li v nepořádku. Obdobně by měl posoudit i svou případnou 

podjatost a existenci důvodů k odmítnutí podání posudku podle § 19 ZnalZ. 

Dalším nezbytným předpokladem vzniku kvalitního znaleckého posudku 

je nashromáždění všech podkladů potřebných k jeho vypracování. Znalec má v tomto 

směru významné právo na součinnost ostatních subjektů, a to dle § 127 odst. 4 o. s. ř. 

(srov. kapitolu 2.5.2.). Znalec by tedy teoreticky měl být schopný si potřebné podklady 

za pomoci soudu obstarat. Podklady by měly být nashromážděny v takovém rozsahu, 

aby byl znalec schopen komplexně posoudit odborné otázky a mohl 

na ně vyčerpávajícím způsobem odpovědět. I toto je odpovědností znalce, neboť 

ten je odborníkem na danou problematiku, a dokáže tak nejlépe posoudit, které 

podklady jsou důležité, a také má povinnost podat úplný a pravdivý znalecký posudek, 

který bez potřebných podkladů jistě nepodá.240 

 
240 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 118-120. ISBN 978-80-7400-790-3. 
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3.3.2. Vypracování znaleckého posudku v užším smyslu a jeho náležitosti 

Pokud znalec uzná, že má dostatečné podklady, aby mohl podat pravdivý, úplný 

a přezkoumatelný znalecký posudek, může přistoupit k jeho vypracování. Znalecký 

posudek lze podat ústně do protokolu, nicméně v naprosté většině případů bude 

z důvodu jeho složitosti podáván písemně. Pro ústní podání znaleckého posudku zákon 

žádné jeho náležitosti neuvádí. Jedná se o procesní úkon, který je splněn jeho faktickým 

vykonáním, tedy přednesem při jednání a zaznamenáním do protokolu či nahrávacího 

zařízení. Na závěr ústního podání má znalec pouze povinnost uvést údaje, které jsou 

součástí znalecké doložky. Ústní podání bude zpravidla prováděno při doplnění 

předchozího písemného posudku. Písemně lze podat znalecký posudek buď v listinné, 

nebo elektronické podobě. Zde již zákon na znalecké posudky klade poměrně vysoké 

nároky. Ty se v některých případech liší v závislosti na tom, zdali se jedná 

o elektronické či písemné podání. Ve svém obsahu však jde o tytéž náležitosti, které 

jen reflektují odlišný způsob podání posudku. 

Náležitosti, které zákon klade na řádně vypracované znalecké posudky jsou 

uvedeny v § 28 ZnalZ a dále pak upřesněny a rozvedeny do podrobností v § 39 a násl. 

ZnalV. Základní a nejdůležitější náležitosti uvádí § 28 odst. 1 ZnalZ, když říká, 

že znalecký posudek musí být úplný pravdivý a přezkoumatelný. Tyto náležitosti 

lze vnímat jako jakési cíle, kterých by mělo být dosaženo právě pomocí splnění dalších, 

dílčích náležitostí. 

Úplnost 

Úplnost znaleckého posudku se vztahuje nejen k podání vyčerpávající odpovědí 

na odborné otázky, ale také k nashromáždění, a především i posuzování veškerých 

relevantních podkladů. Nelze si představit, že by mohl být podán úplný (a tedy 

i pravdivý) znalecký posudek, aniž by znalec zohlednil všechny podstatné skutečnosti 

daného případu. 

Pravdivost 

Obdobně jako úplnost znaleckého posudku, i jeho pravdivost nelze vztahovat 

pouze ke správnosti vlastních odborných závěrů. Vztahuje se také k podkladům 

potřebným pro vypracování znaleckého posudku, jejich správnému posouzení pomocí 

správných metod odpovídajících danému oboru, odvětví a specializaci a také 

ke srozumitelnému odůvodnění závěrů znalce. Na pravdivost znaleckého posudku 
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má vliv celá řada skutečností, počínaje správným vymezením znaleckého úkolu, přes 

spolupráci znalce s ostatními subjekty řízení, po zvolení správných metod při jeho 

vypracování.241 

Přezkoumatelnost 

Přezkoumatelnost je nutná vlastnost znaleckého posudku pro jeho následné 

zkoumání. Znamená možnost provést kontrolu znaleckého posudku včetně kontroly 

vstupních podkladů, zvolených metod a jejich správného použití.242 Kontrolu posudku 

může provádět soud při jeho hodnocení, strany řízení pro jeho zpochybnění nebo i jiný 

znalec při vypracování revizního znaleckého posudku. Na tomto místě je potřeba 

zdůraznit, že znalec je odborníkem na danou problematiku, ovšem znalecký posudek 

slouží subjektům, které odborníky nejsou. Z toho důvodu musí být znalecký posudek 

uzpůsoben tak, aby bylo umožněno se s jeho závěry seznámit i úplnému laikovi v dané 

problematice. 

Strukturální náležitosti 

Předchozí náležitosti znaleckého posudku byly náležitosti především obsahové. 

Náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 ZnalZ jsou náležitosti týkající se strukturní stránky 

znaleckých posudků, nicméně i tyto budou mít značný dopad na shora uvedené, obecné 

obsahové náležitosti. Znalecký posudek lze na základě těchto náležitostí rozdělit 

do 4 částí, a sice části úvodní, části obsahující samotný nález, části obsahující přílohy 

a závěrečné autorizační části.243 Pro všechny části platí, že strany znaleckého posudku 

musejí být očíslovány. Zpracovávalo-li znalecký posudek více osob, uvede se, kdo 

se podílel na zpracování konkrétní části. To platí i pro konzultanta přibraného podle 

§ 23 ZnalZ. 

Úvodní část 

Úvodní část sestává mimo jiné z titulní strany znaleckého posudku. Ta musí 

obsahovat údaje uvedené v § 39 ZnalV. Tyto údaje slouží především k rychlé 

identifikaci znalce, oboru, odvětví a specializace a věci, pro které byl znalecký posudek 

 
241 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 230-234. ISBN 978-80-7400-823-8. 
242 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 168-169. ISBN 978-80-7478-042-4. 
243 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 234-235. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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vypracován. Zpravidla jsou tyto údaje uvedeny na vnější straně znaleckého posudku. 

Za titulní stranou následuje vymezení znaleckého úkolu, které podle § 40 ZnalV 

obsahuje odborné otázky, na které má znalec odpovědět, údaj, pro jaké účely má být 

posudek užit a skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít vliv na závěry 

znaleckého posudku. Úvodní část posudku uzavírá výčet podkladů použitých 

při vypracování znaleckého posudku. Tento výčet obsahuje i popis postupu znalce 

při výběru podkladů a stručný popis jednotlivých podkladů. 

Obsahová část 

Druhá část znaleckého posudku je zcela zřejmě tou nejdůležitější oproti jeho 

ostatním částem. Právě zde totiž dochází k zodpovězení odborných otázek, odůvodnění 

těchto odpovědí, včetně popisu postupu znalce. Tato část sestává z nálezu, posudku, 

odůvodnění a závěru znaleckého posudku. 

Nález a posudek 

V těchto částech znaleckého posudku musí znalec metodologicky, srozumitelně 

a logicky vylíčit, jakým způsobem vybral relevantní data z nashromážděných podkladů, 

jakým způsobem je poté analyzoval a vyhodnocoval a jaký je výsledek tohoto 

odborného postupu. Postupuje při tom v souladu s § 52 a násl. ZnalV, který obsahuje 

podrobný popis tohoto procesu. Za zdroj dat jsou považovány informační databáze, 

předměty ohledání, fyzické osoby, písemnosti apod. Znalec musí s ohledem na svou 

odbornost zvolit ten zdroj dat, který nejlépe poslouží vyvození odborných závěrů. 

Přitom musí posoudit i věrohodnost a pravdivost zdroje dat. Pokud znalec potřebuje 

obstarat data, která jsou svou povahou samostatným důkazem, musí požádat soud 

o jejich provedení a až poté z nich vycházet.244 Znalec při tom musí postupovat 

v souladu s uznávanými standardy a postupy daného oboru a odvětví, jak plyne 

z § 18 odst. 5 ZnalZ. Znalec musí uvést, jakou metodu použil při provádění výběru 

a hodnocení dat, přičemž je výhradně na něm, jakou konkrétní metodu (z metod 

pro konkrétní obor a odvětví vhodných) zvolí.245 Znalec musí mít na paměti také 

přehledné a srozumitelné zpracování znaleckého posudku, aby se v něm jeho adresáti 

mohli snadno orientovat. Za tím účelem může znalecký posudek obsahovat seznam 

kapitol, grafy, tabulky a zkratky. 

 
244 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 2. 1982, sp. zn. 10 Co 234/81. 
245 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 8. 2019, sp. zn. 7 Cmo 142/2016. 
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Odůvodnění 

Odůvodnění znaleckého posudku obsahuje shrnutí výsledků znaleckého bádání. 

To by mělo být prováděno obdobně jako v předchozí části, tedy maximálně 

srozumitelně a s ohledem na laickost adresátů znaleckého posudku. V odůvodnění 

znalec interpretuje a zhodnotí výsledky předchozí analýzy dat, přičemž se vyjádří 

i k podkladům, které jeho závěry nepodporují. Stejně tak by se znalec měl vypořádat 

i s případnými známými námitkami stran řízení nebo jinými rozpornými skutečnostmi. 

Měl by také uvést, z jakých důvodů se rozhodl použít konkrétní metodu zkoumání 

a proč nepoužil metody jiné. Případně pokud použil vícero metod, jakým způsobem 

došel k výslednému závěru.246 

Závěr 

Závěr znaleckého posudku je vypracován formou odpovědí na odborné otázky 

zadané zadavatelem posudku. Závěr musí vyčerpat veškeré zadané otázky, jinak 

by nebyl znalecký posudek úplný. Znalec na otázky odpovídá pouze z hlediska 

skutkového, nikoliv právního. Zákon stanoví, že pokud metoda neumožňuje znalci 

vyslovit jednoznačné závěry, je povinen uvést skutečnosti snižující jednoznačnost jeho 

závěru. V návaznosti na to by i závěr znaleckého posudku měl být formulován jako 

procentuální, případně slovně vyjádřená míra pravděpodobnosti existence tohoto závěru 

společně s vyjádřením ostatních v úvahu připadajících závěrů. Je potřeba mít na paměti, 

že závěry znalce jsou stále jeho subjektivními názory, i přesto že vychází z objektivních 

podkladů. 

Závěrečná část 

V závěrečné části znaleckého posudku nalezneme jeho přílohy a poslední stranu. 

Přílohy tvoří podklady, které je třeba ke znaleckému posudku připojit, aby se s nimi 

mohl jeho adresát seznámit a případně provést kontrolu. Jedná se tak o podklady, které 

nejsou součástí procesního spisu. Způsob připojení příloh ke znaleckému posudku 

závisí na formě jeho podání. Přílohy písemného znaleckého posudku se zařadí 

za poslední stranu znaleckého posudku a sešijí se spolu se znaleckým posudkem. Pokud 

jde o písemné přílohy, které nelze takto připojit ke znaleckému posudku, musí se sešít 

stejným způsobem jako znalecký posudek a musí být opatřeny titulní stranou, která 

 
246 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 242-243. ISBN 978-80-7400-823-8. 
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obsahuje údaj, ke kterému znaleckému posudku se přikládají, a seznam jednotlivých 

příloh. Elektronické přílohy písemného znaleckého posudku musí být zpracovány 

ve stejném formátu jako znalecký posudek (tj. PDF/A) a musí být podepsány a opatřeny 

certifikátem pro elektronický podpis a kvalifikovaným časovým razítkem. Konečně 

elektronické přílohy, které nejsou písemností, se zachytí na trvalém nosiči dat, přičemž 

titulní strana je zpracována elektronicky a je opatřena certifikátem a kvalifikovaným 

časovým razítkem. Přílohy elektronicky podávaného znaleckého posudku se zpracují 

v témže souboru jako znalecký posudek. Pokud tak učinit nelze, opatří se titulní stranou, 

na které se uvede, ke kterému znaleckému posudku náleží, a seznam jednotlivých 

příloh.247 Pokud je to možné a účelné, strany příloh se očíslují (lze každou přílohu 

jednotlivě) a vhodným způsobem označí tak, aby nemohly být zaměněny s jinými.248 

Poslední strana znaleckého posudku obsahuje autentizační a certifikační údaje 

znalce a znaleckého posudku. Kompletní přehled těchto údajů se nalézá v § 46 ZnalV. 

Jde veskrze o formální náležitosti. Podstatnou náležitostí poslední strany je znalecká 

doložka. V té znalec uvede, pro jaký obor, odvětví a příp. specializaci je zapsán 

ve znaleckém seznamu a číslo položky, pod kterou je znalecký posudek zapsán 

v evidenci. Znaleckou doložku následuje otisk úřední pečeti, jejíž náležitosti jsou 

uvedeny v § 37 ZnalV. Za otisk se poté uvede jméno znalce, jeho podpis a datum 

vypracování posudku. Elektronický znalecký posudek musí být podepsán 

kvalifikovaným elektronickým podpisem, ke kterému je připojen certifikát 

pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který 

obsahuje jméno znalce. Posudky vypracované znaleckou kanceláří podepisuje znalec, 

prostřednictvím kterého znalecká kancelář vykonává znaleckou činnost v daném oboru 

a odvětví.249 U znaleckých ústavů posudek podepisuje buď znalec, který 

ho zpracovával, nebo osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti, nebo osoba 

ve služebním poměru, která prokáže dostatečnou odbornost.250 Dále takový posudek 

musí obsahovat údaj o jeho vzetí na vědomí a označení osoby, která je povinna posudek 

stvrdit, doplnit nebo vysvětlit jeho obsah před orgánem veřejné moci. 

 
247 Srov. § 50 ZnalV. 
248 Srov. § 47 ZnalV. 
249 Srov. § 28 odst. 3 ZnalZ. 
250 Srov. § 28 odst. 4 ZnalZ. 
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Archivnictví a evidence 

Znalec má podle § 27 odst. 3 ZnalZ povinnost uchovávat znalecký posudek 

po dobu 10 let od jeho vyhotovení. Pokud jde o písemný znalecký posudek, je znalec 

povinen vyhotovit jeho stejnopis, který následně po uvedenou dobu uchovává. 

V případě elektronického posudku je potřeba, aby po dobu 10 let bylo platné 

kvalifikované certifikované razítko.251 Znalec je také povinen zapisovat určité údaje 

o znaleckých posudcích do elektronické evidence znaleckých posudků vedené 

Ministerstvem spravedlnosti. Údaje zapisované do evidence stanoví § 29 odst. 3 ZnalZ. 

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je popsán v Příloze č. 2 ZnalV. Tato 

evidence však v době psaní této práce stále nebyla spuštěna. 

3.3.3. Revizní znalecký posudek 

Pokud existují pochybnosti o správnosti nebo úplnosti určitého znaleckého 

posudku, umožňuje § 127 odst. 2 o. s. ř. soudu zadat vypracování revizního znaleckého 

posudku (někdy též označovaného jako vyšší dobrozdání). Nejprve je však soud 

povinen pokusit se vyřešit pochybnosti pomocí vysvětlení znalce, který posudek 

vypracoval. Tento znalec může svůj posudek doplnit či může být vyslechnut k oněm 

neúplným nebo rozporným otázkám. Až pokud tyto postupy nedokáží odstranit 

pochybnosti soudu, může soud přistoupit k zadání vypracování revizního znaleckého 

posudku, který bude přezkoumávat závěry daného problematického posudku. Není 

to však obligatorní postup soudu. Situace může být řešena i jiným způsobem, 

a to rozhodnutím v rozporu se závěry pochybného znaleckého posudku. Je tedy zcela 

na úvaze soudu, zdali revizní znalecký posudek nechá vypracovat.252 

Je zřejmé, že revizní znalecký posudek nebude moci vypracovat stejný znalec, 

který vypracoval přezkoumávaný znalecký posudek. Stejně tak je zřejmé, že zvolený 

revizní znalec musí disponovat znaleckým oprávněním pro stejný obor, odvětví a příp. 

i specializaci, ve kterých byl přezkoumávaný znalecký posudek vypracován a které 

odpovídají odbornosti znaleckého úkolu. Zpravidla je vypracování revizního posudku 

zadáno znaleckému ústavu nebo znalecké kanceláři, zákon ale nevylučuje zadaní 

i znalci – fyzické osobě.253 Judikatura dovodila, že revizní posudek může být zadán 

 
251 Srov. § 49 odst. 2 ZnalV. 
252 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1290/2007. 
253 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. 25 Cdo 2414/2008. 
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i stranou řízení, nicméně musí splňovat nejenom náležitosti znaleckého posudku jako 

takového, avšak i procesní podmínky jeho zadání popsané v předchozím odstavci.254 

Pro samotné vypracování revizního znaleckého posudku zákon nestanovuje 

žádné speciální náležitosti a postupy, řídí se tedy pravidly vypracování běžného 

znaleckého posudku. Revizní znalec je proto povinen přezkoumávat nejen závěry 

přezkoumávaného posudku, ale také úplnost podkladů, metody zkoumání a všechny 

další skutečnosti, které mají na výsledek vliv. Nejčastěji revizní znalec posuzuje 

řešenou otázku sám, jako kdyby vypracovával běžný posudek, a posléze porovnává 

své závěry se závěry přezkoumávaného posudku.255 

3.3.4. Znalecký posudek zadaný stranou řízení 

Vypracování znaleckého posudku mohou zadat kromě soudu také (budoucí) 

strany soudního řízení. Aby byl tento posudek považován za důkazní prostředek 

ve smyslu § 127 o. s. ř., musí splňovat veškeré náležitosti vyžadované ZnalZ a ZnalV. 

V opačném případě, je takový znalecký posudek posuzován za listinný důkazní 

prostředek. Speciální zákonná úprava v tomto případě neexistuje, pro pravidla 

vypracování takto zadaného znaleckého posudku se tedy použijí ustanovení ZnalZ 

a ZnalV. S tím souvisí i povinnost znalce vypracovat úplný znalecký posudek, který 

se bude opírat o všechny potřebné podklady. Znalci je proto i v tomto případě 

umožněno nahlížet do soudního spisu, případně požadovat skrze soud po ostatních 

subjektech součinnost. Pokud této možnosti znalec nevyužije, riskuje, že jeho znalecký 

posudek bude později shledán vadným, za což ponese odpovědnost. 

3.3.5. Vady znaleckého posudku 

Při nedodržení zákonných náležitostí znaleckého posudku vzniká posudek 

zatížený jistými vadami. Takový posudek nebude moci plnit svou funkci objasnění 

odborných skutkových otázek vyvstalých v soudním řízení. Vady lze dle druhu 

pochybení znalce rozdělit na vady formální, procesní a obsahové.256 

 
254 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 26 Cdo 3928/2013. 
255 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy 

komentáře. s. 252-253. ISBN 978-80-7400-823-8. 
256 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 222. ISBN 978-80-7478-042-4. 
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Mezi formální vady lze zařadit některá opomenutí náležitostí znaleckého 

posudku stanovených ZnalZ a ZnalV, jako je např. absentující otisk úřední pečeti, 

neúplná znalecká doložka apod. Tyto vady lze zpravidla odstranit po vyzvání soudem. 

Jejich neodstranění zakládá vadu řízení, která může mít za následek nesprávné 

rozhodnutí soudu.257 

Procesní vady znaleckého posudku nemají vliv na správnost samotného 

posudku, nicméně mohou mít vliv na práva účastníků řízení. Jedná se např. o situace, 

kdy soud nedoručí usnesení o jmenování znalce některé ze stran, znalec se vyjadřuje 

k právním otázkám, znalec získal podklady pro vypracování znaleckého posudku 

nezákonným způsobem, podjatost znalce apod. Některé z těchto vad lze odstranit 

(např. vyjádření se k právním otázkám dokonce ani nemusí být odstraňováno258), 

většina procesních vad je však neodstranitelných.259 

Poslední skupinu vad znaleckého posudku tvoří vady obsahové. Výsledkem 

existence obsahových vad je věcná nesprávnost, tedy nepravdivost znaleckého posudku. 

Tyto vady mohou být způsobeny v různých fázích vypracování znaleckého posudku. 

Např. už v samotném formulování odborných otázek, na které má znalec odpovědět, 

může vzniknout vada zapříčiňující neupotřebitelnost znaleckého posudku. Otázka může 

směřovat do zcela jiného oboru nebo odvětví, než ke kterému znalec disponuje 

znaleckým oprávněním. Další obsahová vada spočívá v nedostatečném nashromáždění 

podkladů potřebných pro vypracování znaleckého posudku. Je zřejmé, že pokud znalec 

nevychází ze všech skutečností, nemůže podat ani pravdivý a úplný závěr týkající 

se zkoumaných jevů. Stejně tak i volba nesprávných metod nebo nesprávné použití 

správných metod zapříčiní vznik obsahové vady posudku. Chyby se také může znalec 

dopustit při provádění výpočtů, měření, či v procesu logického usuzování jistých 

skutečností z jiných. Při odstraňování takovýchto vad bude zapotřebí posoudit, nakolik 

tyto vady zasahují do závěru znaleckého posudku a jak moc bude její odstranění 

náročné.260 Např. chyba učiněná při součtu dvou čísel bude lehce odstranitelná, kdežto 

 
257 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 135-136. ISBN 978-80-7400-790-3. 
258 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 1997 sp. zn. 2 Tzn 19/97. 
259 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 223-227. ISBN 978-80-7478-042-4. 
260 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 136-137. ISBN 978-80-7400-790-3. 
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neúplné nashromáždění vstupních podkladů zpravidla bude vést k nutnosti vypracovat 

nový znalecký posudek. 

3.4. Provedení důkazu znaleckým posudkem 

Ustanovení § 127 odst. 1 o. s. ř. předpokládá dvě formy podání znaleckého 

posudku, a sice ústní a písemnou. V naprosté většině případů je znalci zadáno 

vypracovat znalecký posudek písemně. Ústní forma znaleckého posudku se pak využívá 

zpravidla v situacích, kdy znalec doplňuje svůj písemný znalecký posudek při soudním 

jednání.261 Podle formy podání znaleckého posudku se bude odlišovat i způsob jeho 

provádění. 

Podání (předání zadavateli) písemného znaleckého posudku by měla následovat 

předběžná kontrola jeho náležitostí. Kontrolovány by měly být především jeho formální 

náležitosti a splnění znaleckého úkolu, tedy to, zdali znalec odpověděl vyčerpávajícím 

způsobem na zadané otázky a zdali se jeví jeho odůvodnění jako logické a srozumitelné. 

Tento postup umožňuje, aby před samotným provedením důkazu znaleckým posudkem 

byly vady znalci vytknuty, a ten tak měl možnost znalecký posudek opravit či doplnit. 

Tuto kontrolu provádí soud, v případě znaleckého posudku zadaného stranou řízení, 

by měla tuto kontrolu provést i strana, aby zamezila budoucí potenciální 

neupotřebitelnosti posudku.262 

Po provedení kontroly náležitostí znaleckého posudku by měl soud posudek 

doručit účastníkům řízení, aby se s ním mohli seznámit a případně se k němu vyjádřit. 

Pokud jsou účastníky vzneseny nějaké námitky k posudku, soud s nimi seznámí znalce 

tak, aby se mohl připravit na jejich zodpovězení při soudním jednání. Ve vhodných 

případech může být znalec vyzván k písemnému doplnění svého posudku. Soud zároveň 

může, s ohledem na délku řízení, vyzvat strany, aby se vyjádřily, zdali trvají na osobní 

účasti znalce na jednání, neboť pokud jsou jeho závěry pro všechny subjekty 

jednoznačné, není třeba ho k jednání zvát.263 Nutno podotknout, že situace, kdy obě 

 
261 ŠEVČÍK, Petr a Ladislav ULLRICH. Znalecké právo. Praha: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. 

s. 224. ISBN 978-80-7400-539-8. 
262 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 123. ISBN 978-80-7400-790-3. 
263 Tento postup lze zvolit pouze v případě, že závěry znaleckého posudku nejsou rozporné a účastníci 

k nim nevznášejí námitky. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 

2399/08 a rozsudek Nejvyššího sodu ze dne 29. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2458/2009. 
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strany (tedy i ta, které posudek nesvědčí) souhlasí se závěry znaleckého posudku 

nastává jen zřídkakdy.264 

V naprosté většině případů bude tedy znalec povinen svůj písemně podaný 

znalecký posudek ústně stvrdit při soudním jednání.265 Aby mohl soudce znalce 

smysluplně vyslýchat, měla by tomuto výslechu předcházet jeho odborná příprava. 

Soudce musí dané odborné problematice alespoň částečně porozumět, aby mohl znalci 

klást správné otázky, směřovat znalce správným směrem apod. Možnost soudce 

proniknout do problematiky se bude odvíjet od úplnosti, srozumitelnosti 

a přezkoumatelnosti daného znaleckého posudku, proto je nesmírně důležité klást 

na tyto náležitosti znaleckých posudků vysoké nároky. Soudce může dokonce 

se znalcem provést osobní konzultaci, aby bylo závěrům posudku a jejich odůvodnění 

lépe porozuměno. 

Samotný výslech znalce se provádí před soudem při jednání. K tomu je potřeba 

zajistit přítomnost znalce na tomto jednání pomocí předvolání. Znalec je předvolán 

zpravidla stejně jako účastníci, tedy alespoň 10 dní předem. V případě, že se znalec 

nedostaví bez omluvy na jednání, na které byl předvolán, může být na jednání 

předveden podle § 52 o. s. ř., byl-li o této možnosti v předvolání poučen. Stejně 

tak je možné zajistit jeho přítomnost na jednání uložením pořádkové pokuty podle 

§ 53 o. s. ř. Před výslechem soud znalce poučí o jeho povinnostech vyplývajících 

ze ZnalZ. Pokud jde o znalce ustanoveného jednorázově podle § 26 ZnalZ, vyzve 

ho soud ke složení znaleckého slibu a dále ho poučí o významu znaleckého posudku 

a o následcích podání křivé výpovědi a vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 

Výslech znalce se pak provádí obdobně jako výslech svědka. Znalec je nejprve dotázán, 

zdali trvá na svých závěrech učiněných ve znaleckém posudku a zdali si jej přeje 

doplnit, poté je dotazován soudem a nakonec stranami. Soud by při tom měl dbát, 

aby se znalec držel svého úkolu a nijak nevybočoval ze zadaných otázek, především 

pak, aby se nevyjadřoval k právním otázkám.266 Zároveň by soud měl chránit znalce 

před ataky a nekorektním jednáním účastníků, kteří se mohou snažit na znalce vyvinout 

tlak, aby ten nebyl schopen odpovídat na jejich dotazy a způsobil tak nevěrohodnost 

 
264 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 341. ISBN 978-80-7598-369-5. 
265 V některých případech je dokonce výslech znalce obligatorní. Srov. § 38 odst. 1 z. ř. s. 
266 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 126-127. ISBN 978-80-7400-790-3. 
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celého znaleckého posudku.267 Za tím účelem může nepřípustné dotazy účastníků 

nepovolit, případně korigovat. Pokud se v řízení objeví nové skutečnosti, které mohou 

mít vliv na správnost závěrů znaleckého posudku, uloží soud znalci povinnost doplnit 

znalecký posudek o tyto skutečnosti. V závislosti na rozsahu doplňku, je tento učiněn 

ústně do protokolu při jednání, nebo zpracován písemně. Závěrem svého výslechu 

znalec vyúčtuje výši své odměny a nákladů, které mu vznikly v souvislosti s jeho 

přítomností u soudního jednání.268 

3.5. Hodnocení znaleckého posudku 

Hodnocení znaleckého posudku, stejně jako jakéhokoliv jiného důkazního 

prostředku, podléhá v civilním soudním řízení zásadě volného hodnocení důkazů. 

Ta je vyjádřena v § 132 o. s. ř. a říká, že soud hodnotí jednotlivé důkazy podle svého 

uvážení, a to každý jednotlivě a všechny ve vzájemné souvislosti. Zákon nestanoví 

důkazní váhu jednotlivých druhů důkazních prostředků, a je tak zcela na soudu, jakou 

váhu jim v konkrétním případě přikládá. Tato zásada se ve vztahu ke znaleckým 

posudkům projevuje v tom směru, že soud se může odchýlit od závěrů znaleckého 

posudku a upřednostnit závěry jiného provedeného důkazu.269 To platí i pro případy 

existence dvou protichůdných znaleckých posudků, kdy soud se může přiklonit 

k jednomu z nich, závěry obou kombinovat, pokud je to možné, nebo nemusí vyjít 

z žádného z nich. Důležité však je, stejně jako u jiných důkazů, aby své rozhodnutí, 

proč se rozhodl použít či nepoužít daný důkaz, vždy náležitě odůvodnil podle 

§ 157 odst. 2 o. s. ř.270 

Znalecký posudek má mezi ostatními důkazními prostředky zvláštní postavení. 

Toto postavení vyplývá z jeho účelu, kterým je zodpovězení odborných skutkových 

otázek. Soud je v těchto odborných otázkách laikem a nedokáže si na ně odpovědět sám 

bez pomoci odborníka, a proto při svém rozhodnutí vychází ze závěrů znalce. 

Na druhou stranu nemůže jen slepě přebírat tyto znalecké závěry, neboť i ty mohou být 

nepravdivé nebo neúplné. Popřel by tak výše uvedenou zásadu volného hodnocení 

důkazů. Soud tak musí balancovat mezi těmito východisky a vhodně je kombinovat, 

 
267 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského 

soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 342. ISBN 978-80-7598-369-5. 
268 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 127. ISBN 978-80-7400-790-3. 
269 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 2.1995, Cdon 24/94. 
270 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 116/05. 
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aby se jeho rozhodnutí co možná nejvíce přiblížilo pravdě. Názory, nakolik se může 

soud zabývat odbornými závěry znaleckých posudků a hodnotit je, se různí 

a jde o velice kontroverzní otázku. Nelze se tak divit ustálené rozhodovací praxi 

Nejvyššího soudu, který konstantně tvrdí, že zásada volného hodnocení důkazů 

se nevztahuje na odborné závěry znaleckého posudku, a soud je tedy nemůže 

přezkoumávat.271 Naopak Ústavní soud v současnosti tvrdí, že ponechávat 

bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku ve výsledku znamená, 

že je znalecký posudek privilegován oproti ostatním důkazním prostředkům a fakticky 

je přenášena odpovědnost za rozhodnutí ze soudu na znalce.272 V minulosti se však také 

přikláněl k názoru tvrzenému Nejvyšším soudem.273 Nižší obecné soudy v současné 

době tento rozpor řeší poměrně šalamounsky, když uvádí, že respektují názor Ústavního 

soudu, ale fakticky rozhodují ve světle judikatury Nejvyššího soudu.274 

Právní věda se v této problematice přiklání spíše k názoru, že soud by měl mít 

možnost (a povinnost) hodnotit i věcnou stránku znaleckého posudku, i když připouští, 

že se jedná o nelehký úkol. Např. Musil se ve svém článku domnívá, že soud je schopen 

zprostředkovaně seznat pravdivost závěrů znaleckého posudku pomocí zkoumání jeho 

věrohodnosti. Nejprve se zaměřuje na osobu znalce, kdy hodnotí, zdali má dostatečnou 

odbornost pro danou problematiku a zdali není podjatá. Vychází při tom např. z délky 

praxe znalce, jeho publikační činnosti a ohlasů na ni nebo jeho vědeckých aktivit. 

Dále přechází k hodnocení podkladových materiálů potřebných pro vypracování 

znaleckého posudku. Zde kromě úplnosti takových podkladů zkoumá i jejich 

autentičnost, tzn. jejich skutečný vztah k řešené věci. Při tom je potřeba se zaměřit 

na podklady, které jsou vzájemně rozporné nebo podklady opřené o různé subjektivní 

údaje. V těchto případech by znalec měl vypracovat alternativní nebo podmíněný závěr 

znaleckého posudku. Nakonec navrhuje hodnotit samotnou odbornou správnost 

znaleckého posudku. To v sobě zahrnuje hodnocení teoretických východisek, o které 

znalec opírá své závěry, dále hodnocení množství a kvality zjištěných znaků 

zkoumaných objektů, hodnocení odborných metod a postupů a hodnocení, 

zda podřazení zkoumaného základu pod teoretický základ je správné. Aby však k takto 

 
271 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009, nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 26 Cdo 3928/2013. 
272 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. I. ÚS 49/06. 
273 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2003, sp zn I. ÚS 483/01. 
274 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 14 Cmo 33/2014. 
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pospanému hodnocení vůbec mohlo dojít, je nezbytně nutné, aby znalecký posudek byl 

transparentní a přezkoumatelný. Znalci musí mít na paměti, že vypracovávají znalecký 

posudek nikoliv pro další odborníky, ale pro osoby v dané problematice laické.275 

Křístek s názorem Musila, že lze hodnotit pravdivost znaleckého posudku 

na základě jeho věrohodnosti, však nesouhlasí. Tvrdí, že pravdivost nelze zkoumat 

zprostředkovaně. Navrhuje při tom postup, kdy soud nejprve hodnotí správnost 

a jednoznačnost znaleckých otázek a odpovědí na ně, zdali vůbec mohou přispět 

k objasnění skutkového stavu. Dále je pak hodnocena dostatečnost a věrohodnost 

vstupních podkladů a jejich správná selekce. Poté dochází k hodnocení výběru a použití 

znalecké metody. Znalec by měl popsat všechny možné metody a uvést, kterou (které) 

z nich použije a z jakého důvodu nepoužije jiné. Poté by soud měl zhodnotit, zdali závěr 

logicky vyplývá z premis zjištěných znalcem. Nakonec soud hodnotí znalecký posudek 

ve vztahu k jiným provedeným důkazním prostředkům. Zde je potřeba mít na paměti, 

že znalecký posudek by měl být přesvědčivější ne proto, že se jedná o znalecký 

posudek, ale pro jeho kvalitní zpracování. Po celou dobu tohoto procesu by měl být 

kladen důraz na hodnocení přezkoumatelnosti znaleckého posudku. V posudku by mělo 

být vše pro laika srozumitelným způsobem vysvětleno tak, aby to mohl 

bez detailnějších odborných znalostí prověřit.276 

Ústavní soud kritéria hodnocení znaleckého posudku vytyčil v svém nálezu 

ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06. Tvrdí zde, že „hodnotit je třeba celý proces 

přípravy znaleckého posudku, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování 

podkladů pro znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických 

východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem 

a způsob vyvozování závěrů znalce. Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, 

aby jak orgány činné v trestním řízení, tak samotný znalec kriticky hodnotili úplnost 

a bezvadnost podkladových materiálů, které znalec podrobuje svému zkoumání. Znalec 

nesmí sám vyloučit některé z předložených podkladů jen proto, že nezapadají do jím 

vytyčené verze události.“ Ústavní soud zde posuzoval věc v trestním řízení, avšak jeho 

závěry lze bezesporu vztáhnout i na hodnocení znaleckého posudku v civilním řízení. 

 
275 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika. 3/2010 [online]. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR. 2010 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-znaleckeho-

posudku.aspx. 
276 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 227-242. ISBN 978-80-7478-042-4. 
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Se zajímavým pohledem na celou problematiku možnosti hodnocení odborných 

znaleckých závěrů přichází Dörfl. Ve zmiňované judikatuře Nejvyššího a Ústavního 

soudu, kterou ostatní autoři shledávají jako navzájem rozpornou, on rozpory nespatřuje. 

Domnívá se, že judikatura obou soudů zdůrazňuje, že soud nesmí hodnotit pouze 

formální náležitosti znaleckých posudků, ale také jejich obsahové náležitosti. Nejvyšší 

soud zapovídá soudům hodnotit samotné odborné závěry znaleckého posudku, avšak 

také je vede k nepřímému hodnocení těchto závěrů pomocí hodnocení obsahových 

náležitostí a porovnání s ostatními důkazy. A pokud Ústavní soud požaduje nenechat 

bez povšimnutí také věcnou správnost znaleckého posudku, nemyslí tím nic jiného 

než nepřímo hodnotit jeho odborné závěry. Lze tedy uzavřít, že oba soudy se shodují 

na tom, že není možné přímo hodnotit věcnou správnost (odborné závěry) znaleckého 

posudku, ale musí být hodnocena nepřímo pomocí zkoumání podkladů, logických 

postupů a metod znalce, srozumitelnosti a přezkoumatelnosti znaleckého posudku.277 

To ostatně tvrdí i Musil a Křístek. 

Jsem stejného názoru jako Dörfl. Domnívám se, že soud musí mít možnost 

přezkoumávat obsahovou stránku znaleckých posudků, neboť pokud by tak nemohl 

činit, fakticky by tím v některých případech ztrácel své postavení rozhodce, které 

by se přesouvalo na osobu znalce. Ze samotné povahy znaleckého posudku vyplývá, 

že soudce nemůže přímo hodnotit odborné znalecké závěry, neboť kdyby tak činit mohl, 

nemusel by být v prvé řadě znalecký posudek vypracováván. Soudci jsou koneckonců 

laici na znaleckým posudkem řešenou problematiku, a nemají (zpravidla) dostatečné 

schopnosti odborné závěry samostatně učinit. Proto jedinou možností, jak věcnou 

stránku znaleckého posudku hodnotit, je její nepřímé hodnocení pomocí 

již zmiňovaných postupů. Jsem přesvědčen, že jakákoliv problematika, nehledě na její 

míru odbornosti, může být v této věci průměrně vzdělanému člověku přiblížena tak, 

aby ji byl pro účely soudního řízení schopen pochopit. Pokud znalec toto nezvládne, je, 

dle mého názoru, namístě sporovat jeho odbornost. Koneckonců znalci nejsou jedinou 

skupinou osob, po které zákon vyžaduje vysvětlit odborné skutečnosti srozumitelně 

laikům, srov. např. informovaný souhlas pacienta podle § 28 z. z. s. 

Předchozí zmíněné názory proto můžeme shrnout do tvrzení, že soud se v rámci 

hodnocení znaleckého posudku zcela jistě nemůže zabývat pouze jeho formální 

 
277 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 132-134. ISBN 978-80-7400-790-3. 
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stránkou, neboť by tím fakticky přenášel odpovědnost za rozhodnutí na znalce. Soud 

tedy musí hodnotit i obsahovou stránku znaleckého posudku. To činí nepřímo pomocí 

hodnocení jednotlivých částí znaleckého posudku, jejich vzájemných souvislostí, 

logického vyvozování odborných závěrů posudku, hodnocení posudku v rámci ostatních 

důkazů apod. Z toho důvodu je zcela nezbytné apelovat na přezkoumatelnost 

znaleckého posudku, která spočívá v náležitém odůvodnění veškerých postupů a metod 

znalce tak, aby byl znalecký posudek srozumitelný i pro laika. Znalec by proto měl 

znalecký posudek spíše zjednodušovat i přes to, že nebude dokonalým vědeckým dílem, 

neboť to ani není jeho účelem. Pokud soud shledá v obsahové stránce nesrovnalosti, 

nesmí je nahrazovat vlastní úvahou.278 Zároveň by se soud měl nejprve snažit tyto 

nesrovnalosti odstranit, případně vyjít z jiných důkazních prostředků a až pokud toto 

nelze učinit, měl by nechat vypracovat revizní znalecký posudek.279 Avšak i jeho závěry 

nemusí být vždy pravdivé, a proto i tento bude podléhat popsanému přezkumu. 

O čem se spory naopak nevedou je možnost soudu hodnotit formální stránku 

znaleckého posudku. Soud při tom přezkoumává jednak zákonnou strukturu znaleckého 

posudku a dále zdali má zákonem požadované náležitosti, tedy titulní stranu, označení 

osoby zadavatele, vymezení znaleckého úkolu, podpis znalce, otisk úřední pečeti atd. 

Pokud soud zjistí formální chybu posudku, zpravidla nechá znalce chybu odstranit 

či posudek doplnit.280 Stejně tak procesní stránka vypracování znaleckého posudku musí 

být soudem přezkoumávána. Nedodržení procesních náležitostí znaleckého posudku 

může mít vliv na možnost jeho použití jako důkazního prostředku. Při tom se zkoumá 

např. způsob jmenování znalce, jeho podjatost apod.281 

 
278 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1182/2016. 
279 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2217/2017. 
280 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020. Beckova 

edice právní instituty. s. 128-129. ISBN 978-80-7400-790-3. 
281 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 233-227. ISBN 978-80-7478-042-4. 
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4. ÚVAHY DE LEGE FERENDA A VLASTNÍ POZNATKY 

V předešlých částech této práce jsem se věnoval popisu v současné době platné 

a účinné právní úpravy znalecké činnosti se zaměřením na civilní procesní právo. 

Následujícími řádky bych ji rád doplnil o své vlastní názory a poznatky týkající 

se vybraných kapitol znalecké činnosti. Tyto vybrané kapitoly vnímám jako největší 

problémy současné právní úpravy. 

4.1. Hodnocení znaleckého posudku v praxi okresních soudů 

Hodnocení znaleckého posudku s sebou v praxi přináší nemalé kontroverze. 

Především se pak jedná o problematické hodnocení obsahové stránky znaleckého 

posudku, tedy jeho věcných závěrů a pravdivosti. Proto jsem se rozhodl provést výzkum 

zaměřující se na vnímání hodnocení obsahové stránky znaleckých posudků samotnými 

soudci, a sice soudci působícími na úrovni okresních soudů. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje oficiální statistika týkající se hodnocení 

znaleckých posudků, kterou by vedlo Ministerstvo spravedlnosti, jednotlivé soudy nebo 

jiné orgány,282 rozhodl jsem se získat data od samotných soudců formou dotazníku. 

Tento dotazník jsem rozeslal na podatelny všech okresních a obvodních soudů v České 

republice s žádostí o jeho postoupení jednotlivým soudcům civilního úseku daného 

soudu. Dotazník sestával ze tří částí, přičemž první část obsahovala otázky týkající 

se hodnocení znaleckého posudku, druhá část umožňovala soudcům hodnotit formou 

otevřených odpovědí novou právní úpravu znalecké činnosti a ve třetí části soudci 

zadávali své demografické údaje. Odpovědi soudců byly přijímány v období 

od 22. 2. 2022 do 4. 3. 2022. 

Na dotazník odpovědělo celkem 105 soudců a soudkyň okresních a obvodních 

soudů. V roce 2020 (novější oficiální statistika v době psaní práce nebyla k dispozici) 

působilo na civilním úseku okresních a obvodních soudů celkem 1 369 soudců. 

Vzhledem k počtu těchto soudců z minulých let a nastolenému trendu se domnívám, 

že aktuální počet těchto soudců se nebude příliš lišit od tohoto čísla, a proto 

 
282 Soudy a Ministerstvo spravedlnosti vede statistiku omezující se pouze na počty znalců, vypracovaných 

posudků, příp. počty vypracovaných znaleckých posudků podle kategorie zadavatele. 



- 88 - 

 

z něj lze pro účely práce vycházet.283 Počet soudců, kteří vyplnili dotazník, tvoří téměř 

8 % ze zkoumané skupiny, což je dle mého názoru dostatečně reprezentativní podíl. 

Z tohoto počtu bylo 59 % žen a 41 % mužů.284 Vyšší počet ženského zastoupení 

připisuji celkově vyššímu zastoupení žen na okresních a obvodních soudech, které 

podle výroční zprávy Ministerstva spravedlnosti pro rok 2020 dosahuje 67,05 %.285 

Daná odchylka představuje zhruba 4 odpovědi, což dle mého názoru nemá zásadní 

dopad na věrohodnost získaných dat. Věk respondentů byl posuzován v rámci 

4 věkových skupin, z nichž první odpovídala věku od 30 do 39 let včetně, druhá věku 

od 40 do 49 let včetně, třetí věku od 50 do 59 let a poslední věku 60 a více let. V první 

skupině se pohybovalo 23,8 % respondentů, v druhé 47,6 %, ve třetí 19 % a v poslední 

9,5 %.286 Toto věkové rozložení zhruba odpovídá věkové struktuře soudců okresních 

soudů pro rok 2020.287 Poslední demografická otázka zkoumala příslušnost soudce 

k nadřízenému krajskému soudu z hlediska místního. Rozložení respondentů v tomto 

směru je patrné z grafu v příloze č. 3 této práce. V odpovědích byly zastoupeny všechny 

soudní kraje, a to v hojném počtu.288 Lze se tak domnívat, že data mají vypovídající 

hodnotu napříč celou Českou republikou. Ze všech výše uvedených důvodů 

se domnívám, že mnou sebraná data představují reprezentativní statistický vzorek 

mínění soudců okresních soudů. 

4.1.1. Možnost soudu hodnotit obsahovou stránku znaleckého posudku 

V první otázce byli soudci dotazování na to, zdali se domnívají, že je správné, 

aby soud mohl hodnotit obsahovou stránku znaleckého posudku, tedy zdali jsou jeho 

závěry pravdivé či nikoliv. Na tuto otázku odpovědělo 26,7 % soudců negativně (Ne) 

 
283 Ministerstvo spravedlnosti ČR. České soudnictví 2020: Výroční statistická zpráva [online]. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2021 [cit. 3. 3. 2022]. s. 14. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/wp-content/uploads/2021/08/ceske-soudnictvi-2020.pdf 
284 Srov. přílohu č. 1. 
285 Ministerstvo spravedlnosti ČR. České soudnictví 2020: Výroční statistická zpráva [online]. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2021 [cit. 3. 3. 2022]. s. 16. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/wp-content/uploads/2021/08/ceske-soudnictvi-2020.pdf  
286 Srov. přílohu č. 2. 
287 Ministerstvo spravedlnosti ČR. České soudnictví 2020: Výroční statistická zpráva [online]. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2021 [cit. 3. 3. 2022]. s. 18. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/wp-content/uploads/2021/08/ceske-soudnictvi-2020.pdf 
288 Výjimku tvoří okresní soudy ve Středočeském kraji, kde byl internetový odkaz na dotazník rozesílaný 

soudcům blokován nadřízeným Krajským soudem v Praze z důvodu kybernetické bezpečnosti. Daný 

problém se podařilo vyřešit pouze ve zlomku případů, proto má Středočeský kraj nižší zastoupení, 

než jaké odpovídá počtu soudců zde působících. 
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a zbylých 73,3 % soudců pozitivně (Ano).289 Z toho je patrné to, co již bylo mnohokrát 

v této práci napsáno, a sice že otázka možnosti soudu hodnotit obsahovou stránku 

znaleckých posudků je velice kontroverzní. Více než čtvrtina soudců okresních soudů 

se i přes více než 10 let starou judikaturu Ústavního soudu a nejnovější judikaturu 

Nejvyššího soudu stále domnívá, že by soudy provádět toto hodnocení neměly. 

Zajímavé je taky procentuální zastoupení negativních odpovědí na tuto otázku v rámci 

věkových skupin, kdy ve skupině 60letých a starších soudců se negativní odpověď 

vyskytovala ve většině (60 %) případů. Naopak skupina 40 až 49letých soudců 

odpovídala negativně pouze v 18 % případů. Tento signifikantní rozdíl je dle mého 

názoru způsoben jistou mírou zvyklosti daných soudců na starší praxi, podle které 

se obsahová stránka znaleckých posudků nehodnotila. Druhý nejvyšší podíl negativních 

odpovědí (32 %) zastávala skupina nejmladších soudců, tj. soudců ve věku 30 – 39 let. 

To si vysvětluji snad jen jejich možným nižším sebevědomím odchylovat se od závěrů 

znaleckého posudku. K negativním odpovědím se také, až na nejstarší skupinu soudců, 

přikláněly více ženy (32,26 %) než muži (18,60 %). 

4.1.2. Úloha znaleckého posudku v různých situacích soudního řízení 

V následující skupině pěti otázek byli soudci vyzváni, aby zvolili procentuální 

zastoupení případů, ve kterých je pravdivá hypotéza otázky. Odpovědi tvořily skupiny 

vždy po 20 % případů, tedy 0 – 20 %, 20 – 40 % atd.290 

V první otázce této části dotazníku jsem se soudců dotazoval na procentuální 

vyjádření případů, ve kterých je zadán a proveden alespoň jeden znalecký posudek. 

Z důvodu absence oficiální statistiky Ministerstva spravedlnosti, nebo krajských soudů, 

které do roku 2020 agendu znalců spravovaly, bylo cílem této otázky si udělat alespoň 

základní představu o podílu případů, ve kterých je zpracováván znalecký posudek. 

Odpovědi ukázaly, že v naprosté většině případů není v řízení vypracován znalecký 

posudek, neboť více než 80 % dotázaných odpovídalo v první skupině, tedy skupině 0 – 

20 %. Dané odpovědi se nijak zvlášť nelišily ve zvolených demografických skupinách 

rozdělených na základě pohlaví a věku (pouze skupina mužů starších 60 let se odkláněla 

od jinak platného trendu). To dle mého názoru značí, že znalecké posudky nejsou 

zbytečně nadužívány, a to v žádné ze zmíněných skupin. 

 
289 Srov. přílohu č. 4, otázku č. 1. 
290 Srov. přílohu č. 4, otázku č. 2 – otázku č. 6. 
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Druhá otázka této části zjišťovala, v kolika procentech rozhodovaných případů 

je znalecký posudek rozhodujícím důkazním prostředkem pro řízení. Odpovědi na tuto 

otázku neumožňují učinit přesvědčivé závěry. Toto si vysvětluji skutečností, 

že na otázku odpovídali soudci různých civilních agend, které však z objektivních 

praktických důvodů nemohly být v rámci dotazníku zjišťovány, a nelze je tedy hodnotit. 

Pokud na tuto otázku odpovídá soudce specializující se např. na nesporná řízení 

(kde např. v řízení o omezení svéprávnosti je znalecký posudek obligatorním důkazním 

prostředkem) nebo specializující se na náhrady újmy, bude mít větší zastoupení 

rozhodujících znaleckých posudků než v jiných oblastech soukromého práva. Z dat 

lze snad jen vyčíst nepatrný trend související s první otázkou dotazníku, tedy zdali 

se respondenti domnívají, že by soud měl mít možnost hodnotit obsahovou stránku 

znaleckého posudku. Skupiny soudců, které odpovídaly na tuto otázku negativně 

zde spíše odpovídají, že závěry znaleckého posudku jsou pro řízení rozhodující. Patrné 

je to u soudců a soudkyň ve věku 60 a více let. 

Třetí otázka si kladla za cíl zjistit, zdali nedochází k nadužívání institutu 

revizního znaleckého posudku. Soudců jsem se ptal na procenta případů, kdy dojde 

k zadání vypracování revizního znaleckého posudku v situacích, kdy v řízení již existují 

dva protichůdné posudky. Tím jsem si chtěl ověřit, zdali soudci postupují v souladu 

s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, podle které se soud musí nejprve snažit 

odstranit rozpory slyšením obou znalců a až teprve poté zadat vypracování revizního 

posudku. Více než polovina odpovědí se pohybovala ve skupinách od 0 do 80 % 

rozhodovaných případů. Z toho lze vyčíst poměrně pozitivní zjištění, že soudci 

ve většině případů nezadávají vypracování revizního posudku automaticky. V úvahu 

je nutné brát skutečnost, že podstatnou část rozporů mezi posudky nebude 

z objektivních důvodů možné odstranit slyšením znalců, proto jakoukoliv skupinu 

odpovědí nižší než skupinu 80 – 100 % vnímán takto pozitivně. I v této otázce se opět 

projevuje trend, kdy soudci a soudkyně ve věku 60 a více let mají tendenci se více 

spoléhat na závěry znaleckých posudků a nekriticky je přebírat. 

V posledních dvou otázkách této části dotazníku byli soudci dotazováni 

na procentuální vyjádření případů, kdy se výsledné rozhodnutí odchyluje od závěrů 

znaleckého posudku (pokud se jednalo o jediný posudek v řízení), respektive 

od revizního znaleckého posudku. Cílem těchto otázek bylo zjistit, nakolik soudci 

rozhodují v nesouladu se závěry znaleckého posudku v situacích, kdy v řízení existuje 
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jeden nerozporuplný znalecký posudek (pokud byl v řízení vypracován pouze jeden, 

resp. pokud byl vypracován revizní posudek). Pro obě tyto otázky zcela převládaly 

odpovědi pohybující se ve skupině 0 – 20 %. Lze se tedy domnívat, že pokud je v řízení 

vypracován znalecký posudek, který není sporován jiným znaleckým posudkem, jedná 

se o dominantní důkazní prostředek, podle kterého se zpravidla řídí i výsledné 

rozhodnutí. 

4.1.3. Hodnocení nové právní úpravy znalecké činnosti 

Poslední část dotazníku tvořila otázka, v rámci které se soudci mohli volně 

vyjádřit k právní úpravě znalecké činnosti účinné ode dne 1. 1. 2020. Soudci byli tázáni 

na to, zdali pociťují ve své činnosti nějaké změny související s účinností nové právní 

úpravy. Případně pokud se tak děje, jaké změny vnímají pozitivně a jaké negativně. 

Vyplnění odpovědi na tuto otázku nebylo pro odeslání dotazníku obligatorní, proto 

z celkového počtu 105 soudců jich na tuto otázku odpovědělo 81. 

Celkem 16, tedy téměř 20 % na tuto otázku odpovídajících soudců nepocítilo 

s účinností nové právní úpravy znalecké činnosti žádnou změnu. Ze zbylých odpovědí, 

tedy odpovědí soudců, kteří vnímají nějakou změnu, se zdaleka nejvíce objevovala 

odpověď týkající se snížení počtu znalců. V tomto duchu odpovědělo celkem 

37 soudců, což tvoří více než polovinu soudců, kteří s účinností nové právní úpravy 

pocítili změnu, a téměř polovinu všech soudců odpovídajících na tuto otázku. Jako 

důvody byly často uváděny nízké odměny znalců nebo vyšší administrativní zátěž 

při jejich činnosti. V některých případech bylo dokonce soudci konstatováno, že sehnat 

znalce pro určitý odbor a odvětví se jeví jako nadlidský úkol, kdy soudcům přijde často 

až nedůstojné, jak se musí znalců doprošovat. Soudci, kteří odpovídali, že pociťují 

nedostatek znalců, zpravidla také uváděli, že dochází k prodlužování lhůt potřebných 

pro vypracování znaleckých posudků. Znalci, při současném skončení činnosti ostatních 

znalců, nezvládají vysokou zátěž, což s sebou logicky přináší prodlužování těchto lhůt. 

Dalšími často se objevujícími odpověďmi byly odpovědi týkající se odměn znalců 

za vypracování znaleckého posudku. Jednak soudci kvitovali zvýšení těchto odměn, 

které s sebou přinesla nová právní úprava, na druhou stranu jim ale stále připadají 

odměny, i přes jejich zvýšení, nedostatečné. Obě tyto odpovědi se objevily 7krát, 

přičemž v některých případech takto odpověděla stejná osoba. Nakonec lze uvést méně 

častější odpovědi (vyskytly se celkem třikrát), kdy soudci pozitivně hodnotili povinnost 
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znalců zřídit si datové schránky a s tím související zlepšení komunikace. Ostatní 

odpovědi se vyskytly v příliš malé četnosti, proto jsem se rozhodl je zde nezmiňovat. 

Lze shrnout, že nová právní úprava znalecké činnosti je soudci vnímána spíše negativně, 

a to především z toho důvodu, že způsobuje značný odliv znalců, čímž dochází 

k prodlužování lhůt potřebných pro vypracování znaleckého posudku, a tedy 

i pro vydání rozhodnutí. 

4.2. Znalecký posudek zadaný stranou řízení 

Možnost zadání znaleckého posudku kromě soudu i stranou řízení je zakotvena 

v § 127a o. s. ř. Tato možnost byla do o. s. ř. zakotvena novelizací z roku 2011, 

konkrétně se jednalo o zákon č. 218/2011 Sb. Dle důvodové zprávy této novely 

zatěžovala dosavadní úprava zadávání znaleckých posudků soudní řízení a působila 

neefektivně. Dle mého názoru je to právě existence tohoto ustanovení, která činí proces 

neefektivní a ve svém výsledku příliš časově náročný. Níže k tomu uvedu své důvody. 

Zaprvé je potřeba zdůraznit, že o tom, zdali v soudním řízení probíraná skutková 

otázka je odborná, či nikoliv rozhoduje soud. Soud je také za toto své rozhodnutí 

odpovědný a musí ho náležitě odůvodnit. Pokud je znalecký posudek zadán stranou 

řízení (někdy dokonce jen potenciální stranou), musí tato vymezit znalecký úkol, který 

bude znalec řešit. Tím na sebe fakticky přebírá úlohu soudu, když pokládá otázku 

podkládanou znalci v rámci znaleckého úkolu za odbornou. Soud však tuto otázku 

nemusí shledávat odbornou. Vzniká tak situace, kdy znalec vypracoval minimálně část, 

případně i celý znalecký posudek zcela zbytečně, neboť ten bude soudem hodnocen 

jako nadbytečný pro řízení a nebude vůbec použit. Znalec mezitím mohl vypracovávat 

znalecký posudek, který byl vyžádán soudem a u kterého existuje záruka, že bude 

pro soudní rozhodnutí využit. V širším hledisku tento postup stran zapříčiňuje 

nedostatek znalců, kteří místo toho, aby vypracovávali znalecké posudky pro orgány 

veřejné moci, vypracovávají mnohdy nepoužitelné znalecké posudky pro (budoucí) 

strany řízení. Výsledkem je pak značný nedostatek znalců, a tím i prodloužení průměrné 

délky řízení. 

Druhým, s tím souvisejícím, problémem znaleckých posudků zadaných budoucí 

stranou řízení je skutečnost, že znalec vypracovávající takovýto posudek mnohdy nemá 

přístup k veškerým podkladům potřebným pro jeho řádné zpracování. Výsledkem jsou 

neúplné znalecké posudky, u kterých soud nemůže hodnotit ani jejich závěry, neboť 
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fakt, že znalec nevycházel z veškerých potřebných podkladů, je činí neupotřebitelnými. 

Tato situace vede k nutnosti vypracovávat nový znalecký posudek, již zadaný soudem, 

a původní neúplný znalecký posudek je opět zcela zbytečný. Stejně jako v předchozím 

odstavci popisovaném případě je důsledkem zbytečná vytíženost znalecké soustavy, 

která vede k prodlužování délek soudních řízení. 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, ustanovení § 127a o. s. ř. umožňuje zadat 

vypracování znaleckého posudku dříve, než je vůbec zahájeno řízení. Pokud některá 

z budoucích stran takto učiní, fakticky tím o odborných skutečnostech, kterých 

se znalecký posudek týká, prohlašuje, že jsou rozhodné pro vydání rozhodnutí, a tedy 

že budou v řízení podléhat procesnímu dokazování. Tento jev je však dle mého názoru 

také nežádoucí, neboť určovat, která skutečnost je rozhodná a která nikoliv, by mělo být 

vždy v kompetenci soudu. Soud při tom vychází nejen z tvrzení obou stran řízení, 

ale také z abstraktní skutkové podstaty, která vyplývá zkonkrétní, na případ dopadající 

právní normy. Je to právě soud, který zná právo, a tudíž je schopen určit právní normu 

vztahující se na daný případ, a tedy i rozsah nutně dokazovaných skutečností. Obecně 

by v řízení mělo pravidelně docházet k postupu, kdy je provedena inventura skutkových 

tvrzení účastníků, z těchto skutečností jsou poté soudem vybrány ty nesporné, které není 

třeba dokazovat, přičemž zbylým, sporným skutečnostem jsou přiřazeny důkazy k jejich 

prokázání. Tento postup zajišťuje efektivní a rychlé vedení řízení, neboť nejsou 

zbytečně dokazovány skutečnosti pro rozhodnutí nepotřebné. Pokud tedy strana provádí 

výběr rozhodných skutečností před samotným zahájením řízení, riskuje, že jí domněle 

rozhodné skutečnosti nebudou ve výsledku skutečně rozhodné. Tím může zapříčinit 

(alespoň z části) zbytečné vypracování znaleckého posudku, což opět ve svém důsledku 

vede k prodlužování délek soudních řízení z důvodu nedostatku znalců. 

Problematický je podle mého názoru i fakt, že pokud je znalecký posudek zadán 

stranou řízení, nedochází při stanovení znaleckého úkolu, tedy otázek, na které 

má znalec odpovědět, k součinnosti stran a soudu. Může tak docházet k situacím, 

kdy je sice v řízení potřeba vypracovat znalecký posudek, ale odborné znalecké otázky 

jsou znalci položeny nesprávně. Např. jsou zavádějící, nejednoznačné, neúplné nebo 

pro účely řízení jinak nepoužitelné. Druhá strana nebo i soud pak může namítat 

nesprávnost těchto otázek, která pokud se ukáže jako důvodná, zmaří zčásti, nebo 

i zcela znalecký posudek. Výsledkem je nutnost znalce přepracovat, doplnit, nebo 

dokonce vypracovat zcela nový znalecký posudek. S tím souvisí i možnost stran namítat 
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podjatost znalce. Pokud jedna strana řízení zadá vypracování znaleckého posudku 

bez současné konzultace s druhou stranou, vydává se nebezpečí, že znalec bude 

v budoucnu v řízení vyloučen pro svou podjatost, a tedy znalecký posudek bude zcela 

nepoužitelný. Takovému zadavateli samozřejmě nemusí (ale mohou) být v době zadání 

znaleckého posudku důvody podjatosti známy. Ty mohou vyplynout až později v řízení, 

kdy je již znalecký posudek vypracován. Ten se tak stane pro účely řízení zcela 

nepoužitelným. Důsledek je stejný jako v předchozích případech, tedy zbytečné 

zatěžování znaleckého aparátu. 

Nejvyšší soud dovodil v jenom ze svých rozhodnutí, že strana má nejen možnost 

zadat vypracování běžného znaleckého posudku, dokonce má možnost zadat 

vypracování i revizního znaleckého posudku.291 V řízení tak mohou vznikat situace, 

kdy je revizní znalecký posudek automaticky vypracováván jako jakási obrana proti 

dříve zadanému znaleckému posudku protistrany (který zpravidla svědčí právě této 

protistraně) s jasným cílem tento posudek zpochybnit. Stejný postup může aplikovat 

i tato protistrana, když zadá vypracování revizního posudku k reviznímu posudku, 

a to se celé, s lehkou nadsázkou, může opakovat až donekonečna. Výsledkem je opět 

zbytečné zahlcení znalecké soustavy. 

Na druhou stranu lze argumentovat i pro zachování ustanovení § 127a o. s. ř. 

v českém právním řádu. Mohou nastávat situace, kdy potenciální žalobce sám potřebuje 

získat odpovědi na odborné skutkové otázky, aby mohl posoudit, zdali podá žalobu 

či nikoliv. Pokud bude chtít obdržet kvalitní a úplnou odpověď, která bude relevantní 

pro budoucí potenciální řízení, nejspíše se bude obracet na znalce nebo podobně 

odborně způsobilou osobu. Tato osoba bude muset postupovat obdobným způsobem, 

jakým poustupuje znalec při vypracování znaleckého posudku, aby relevantní odpovědi 

tazateli poskytla. Při neexistenci komentovaného ustanovení by takováto odpověď, 

i když by byla dostatečně kvalitní a měla náležitosti znaleckého posudku, nemohla být 

v řízení použita jako znalecký posudek. Maximálně by mohla sloužit jako listinný 

důkazní prostředek, který však podle zákona nepostačuje k zodpovězení odborných 

skutkových otázek, a soud by tedy stejně musel zadat vypracování znaleckého posudku, 

ze kterého by později pravděpodobně také vycházel při rozhodování. 

 
291 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 26 Cdo 3928/2013 
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Z výše uvedených důvodů se domnívám, že současná právní úprava umožňuje 

zbytečné vypracovávání znaleckých posudků, což vede k zahlcení znalců, a tedy 

i prodlužování délek soudních řízení. Přijetí komentovaného ustanovení bylo 

inspirováno angloamerickou právní kulturou, kde jsou znalci více navázáni na procesní 

strany, než je tomu u kontinentálního práva, kde je znalec vnímán více jako nástroj 

soudu. Česká právní úprava tak dle mého názoru uvízla někde na pomezí těchto 

přístupů, přičemž kombinuje negativa obou těchto přístupů. Při řešení zmíněných 

problémů bychom mohli čerpat ze zahraničních úprav některých evropských států. 

Zajímavá je právní úprava sousedního Německa, kde, pokud se strany na znalci 

shodnou, je to pro soud závazné. Jinak dle soudní praxe znalecký posudek zadaný 

stranou řízení má nižší důkazní sílu než posudek zadaný soudem. V Dánsku se dokonce 

strany musí shodnout na osobě znalce, jinak nemohou vypracování znaleckého posudku 

zadat.292 S existencí obdobného ustanovení jako je § 127a o. s. ř. nepočítá ani věcný 

záměr nového civilního řádu soudního.293 

4.3. Alternativní závěry znaleckého posudku 

Nezbytnou náležitostí znaleckých posudků je jejich přezkoumatelnost. Pouze 

pokud je znalecký posudek přezkoumatelný, je možné ho hodnotit ze všech jeho 

hledisek, především pak z hlediska věcné správnosti. Jednotlivé požadavky kladené 

na znalce za účelem vypracování přezkoumatelného posudku byly již popsány 

v předchozích kapitolách této práce. Nyní bych se rád zaměřil na způsob, jakým znalec 

konstruuje své odborné závěry. 

Úvodem je potřeba zdůraznit, že znalec, jakkoliv bude o své pravdě přesvědčen, 

nebude nikdy schopen dojít ke stoprocentní jistotě, že se daný jev udál jím 

popisovaným způsobem. V naprosté většině případů se této hranici znalec ani zdaleka 

nepřiblíží. Závěry znalce tedy přestavují určitou míru pravděpodobnosti nastání 

předmětné skutečnosti. To by měl znalec reflektovat ve svých odpovědích na zadané 

odborné otázky. Nová právní úprava znalecké činnosti účinná od počátku roku 

 
292 KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR). s. 243-246. ISBN 978-80-7478-042-4. 
293 DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PUKLRÁBEK a Alena 

WINTEROVÁ. Věcný záměr Civilního řádu soudního. Finální znění 2. verze [online]. Praha: 2020, 

Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 3. 3. 2022]. Dostupné 

z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9B

r+C%C5%98S_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8

f62a-d63e-4106-baef-11c4c6d57926. 
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2021 tento požadavek reflektuje v ustanovení § 58 odst. 2 ZnalV, nicméně sále ji nelze 

v tomto ohledu vnímat jako zcela dokonalou. Stále totiž znalci neukládá, aby své závěry 

vyjádřil pomocí míry pravděpodobnosti jejich pravdivosti. Pouze se omezuje 

na povinnost uvedení skutečností, které mohou snižovat přesnost jeho závěrů, 

což je dle mého názoru pro laika těžko uchopitelné. Při tom pro soud je míra 

pravděpodobnosti udání určitého jevu naprosto kruciální, především pak při hodnocení 

znaleckého posudku v rámci ostatních důkazů. 

V tomto směru se mi jeví jako účinný postup, který doporučuje Evropská 

federace forenzních laboratoří ve své směrnici pro vypracovávání znaleckých 

posudků.294 Při tomto postupu dává znalec do poměru dvě celá čísla, přičemž prvním 

z nich je vyjádření pravděpodobnosti, že jeho závěr je pravdivý, a druhým z nich 

je vyjádření, že je pravdivá alternativa (všechny alternativy) jeho závěru. Výsledkem 

tohoto výpočtu (dělení) je pak číslo pohybující se v rozmezí od 0 do teoretického 

nekonečna. Toto číslo představuje míru pravděpodobnosti pravdivosti znalcova závěru 

(bývá nazýváno LR – likelihood ratio, tedy pravděpodobnostní poměr). Pokud je menší 

než 1, je pravděpodobnější, že se jev udál jinak, než znalec tvrdí. Pokud je toto číslo 

právě 1, závěr znalce je stejně pravděpodobný jako jeho alternativy. Pokud 

je výsledkem číslo 2, je znalcův závěr dvakrát pravděpodobnější než jeho 

alternativy atd. 

Je zřejmé, že abychom mohli považovat závěry znaleckého posudku 

za důvěryhodné, nesmí být číslo LR menší nebo rovno jedné. Pokud je číslo pohybuje 

v rozmezí od 2 do 10, stále má závěr znalce slabou průkazní hodnotu. Ideální stav je, 

pokud se LR číslo pohybuje v řádu stovek, tisíců a výše. Pak lze o závěru znalce říci, 

že je velice pravděpodobný, a lze z něj pro rozhodnutí vyjít. 

Tento postup se jeví jako důležitý nejen pro stanovení pravděpodobnosti 

pravdivosti závěrů znalce jako takových, ale především pro hodnocení znaleckého 

posudku v rámci dalších provedených důkazů. Soud pak může lépe porovnávat závěry 

znaleckého posudku se závěry jiných důkazních prostředků, zvláště pokud jsou tyto 

navzájem se vylučující. Jako příklad lze uvést situaci, kdy soud bude mít k dispozici 

několik listinných důkazů, ze kterých bude vyplývat, že daný jev nastal způsobem A, 

 
294 ENFSI. ENFSI guideline for evaluative reporting in forensic science [online]. 2015 [cit. 3. 3. 2022]. 

s. 16-18. Dostupné z: https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf. 
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a jeden znalecký posudek, který bude tvrdit, že jev nastal způsobem non A. Pokud bude 

v tomto případě LR číslo závěru znaleckého posudku např. 3, nebude se posudek jevit 

jako příliš pravděpodobný, a soud spíše upřednostní listinné důkazy. Při tom 

ale nezpochybní závěry znaleckého posudku jako takové, pouze se k nim z důvodu 

jejich nízké pravděpodobnosti udání nepřikloní. Naopak pokud číslo LR bude 

např. 10 000, bude to znamenat, že jev téměř jistě nastal způsobem, jaký popisuje 

znalecký posudek, a soud se tedy přikloní k němu. Samozřejmě za předpokladu, 

že znalecký posudek splňuje veškeré, i obsahové náležitosti stanovené zákonem. Tento 

postup tedy soudu poskytuje větší flexibilitu v tvorbě závěrů o skutkové podstatě 

posuzovaného případu. 

Sluší se dodat, že výpočet čísla LR lze provést pouze v případech, 

kdy lze zkoumaný jev posuzovat z hlediska dvou (nebo i více) proti sobě stojících 

tvrzení. Nebude tedy možné ho použít v případech např. stanovení hodnoty věci, 

kde znalec musí dospět ke konkrétnímu číslu. Avšak i zde znalec může věc ohodnotit 

pomocí více vědeckých metod a stanovit alternativní závěry, nebo metody zkombinovat 

a učinit závěr jeden (v tomto případě jako aritmetický průměr hodnot dílčích závěrů). 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že by bylo vhodné právní úpravu 

vypracovávání znaleckých posudků doplnit o ustanovení, které by znalci ukládalo 

povinnost reflektovat ve svých oborných odpovědích míru pravděpodobnosti jejich 

pravdivosti. 
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ZÁVĚR 

Znalecký posudek je důkazním prostředkem, který v rámci civilního soudního 

řízení sehrává nezastupitelnou roli. Oproti ostatním důkazním prostředkům vykazuje 

řadu specifických vlastností. Vznik znaleckého posudku je velice komplikovaný 

a časově a intelektuálně náročný proces. Proto jsou na vypracování znaleckých posudků 

kladeny vysoké požadavky, které pokud nejsou dodrženy, mohou způsobit 

nepoužitelnost tohoto typu důkazního prostředku v řízení, nebo v horším případě mohou 

zapříčinit vydání nesprávného a nespravedlivého soudního rozhodnutí. Jedná 

se jak o požadavky ve vztahu k náležitostem samotného znaleckého posudku, 

tak o požadavky kladené na znalecké subjekty, ale i o požadavky procesní povahy. Tato 

práce proto podává ucelený přehled o jednotlivých aspektech výkonu znalecké činnosti, 

přičemž se zaměřuje na ty nejdůležitější ve vztahu k procesnímu dokazování tímto 

druhem důkazního prostředku. Pokrývá tak oblasti od samotného vzniku znaleckého 

oprávnění přes úpravu znaleckých práv a povinností až po vznik znaleckého posudku 

se všemi jeho náležitostmi. Jednotlivé aspekty znalecké činnosti jsou popisovány 

především z teoretického hlediska se zaměřením na platnou právní úpravu, 

ale teoretický výklad je na vhodných místech doplněn i o praktické poznatky. Práce 

vychází z právních předpisů dopadajících na oblast znalecké činnosti, 

dále pak z odborné literatury a v neposlední řadě i z rozhodovací praxe vrcholných 

soudů. Tím umožňuje čtenáři pohlížet na problematiku dokazování znaleckým 

posudkem ze všech jeho hledisek. 

Z výkladu práce vyplývá, že současná právní úprava znalecké činnost se oproti 

minulé podrobněji zaměřuje na stanovení náležitostí řádně vypracovaných znaleckých 

posudků tak, aby bylo soudům lépe umožněno posuzovat nejen formální stránku 

znaleckých posudků, ale také jejich věcnou správnost. Z praktické části této práce však 

vyplynulo, že ne zcela všichni soudci okresních soudů znalecké posudky v tomto ohledu 

hodnotí. Tomu jistě přispívá v minulosti rozporuplná judikatura vrcholných soudů, která 

se však v posledních letech začíná ustálovat. Snaha zákonodárce, který při tvorbě nové 

právní úpravy respektoval praktické požadavky vznešené právě zmíněnou judikaturou, 

by tak měla být podpořena snahou i v oblasti soudního rozhodování. 
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Příloha č. 1 

Graf počtu respondentů z hlediska pohlaví 

 

 

Příloha č. 2 

Graf počtu respondentů z hlediska věkových skupin  
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Příloha č. 3 
Graf počtu respondentů z hlediska nadřízeného krajského soudu 

 

 

 

Příloha č. 4 
Uzavřené otázky s procentuálním vyjádření počtu jejich odpovědí 

Všechna data jsou zobrazena v procentech tak, že součet hodnot v řádku tvoří 100 %. 

Pokud některá ze skupin odpovědí není zobrazena v tabulce, znamená to, že se v této skupině 

nevyskytla žádná odpověď. 

 

Otázka č. 1  

Domníváte se, že je správné, aby soud mohl hodnotit 

obsahovou stránku znaleckého posudku, tedy zdali jsou jeho 

závěry pravdivé či nikoliv? 

  Ne Ano 

Muž 18,60 % 81,40 % 

30 - 39 let 18,18 % 81,82 % 

40 - 49 let 9,52 % 90,48 % 

50 - 59 let 14,29 % 85,71 % 

60 a více let 75,00 % 25,00 % 

Žena 32,26 % 67,74 % 

30 - 39 let 42,86 % 57,14 % 

40 - 49 let 24,14 % 75,86 % 

50 - 59 let 30,77 % 69,23 % 

60 a více let 50,00 % 50,00 % 

Celkový součet 26,67 % 73,33 % 
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Krajský soud v Plzni Krajský soud v Českých Budějovicích

Krajský soud v Brně Krajský soud v Ostravě
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Otázka č. 2 

 

Otázka č. 3 

 

  

V řízení byl vypracován a proveden 

alespoň jeden znalecký posudek     

 0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 80 - 100 % 

Muž 90,70 % 6,98 % 0,00 % 2,33 % 

30 - 39 let 90,91 % 9,09 % 0,00 % 0,00 % 

40 - 49 let 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

50 - 59 let 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

60 a více let 25,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 % 

Žena 74,19 % 19,35 % 3,23 % 3,23 % 

30 - 39 let 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 

40 - 49 let 68,97 % 24,14 % 6,90 % 0,00 % 

50 - 59 let 69,23 % 23,08 % 0,00 % 7,69 % 

60 a více let 83,33 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 

Celkový součet 80,95 % 14,29 % 1,90 % 2,86 % 

Závěry znaleckého posudku jsou 

rozhodujícím důkazem v řízení. 

  0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 % 

Muž 48,84 % 2,33 % 4,65 % 20,93 % 23,26 % 

30 - 39 let 54,55 % 0,00 % 0,00 % 36,36 % 9,09 % 

40 - 49 let 47,62 % 4,76 % 4,76 % 14,29 % 28,57 % 

50 - 59 let 71,43 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 14,29 % 

60 a více let 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 % 

Žena 24,19 % 17,74 % 11,29 % 14,52 % 32,26 % 

30 - 39 let 35,71 % 21,43 % 7,14 % 21,43 % 14,29 % 

40 - 49 let 27,59 % 13,79 % 10,34 % 6,90 % 41,38 % 

50 - 59 let 15,38 % 23,08 % 15,38 % 15,38 % 30,77 % 

60 a více let 0,00 % 16,67 % 16,67 % 33,33 % 33,33 % 

Celkový součet 34,29 % 11,43 % 8,57 % 17,14 % 28,57 % 
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Otázka č. 4 

 

Otázka č. 5 

 

 

 

 

 

V situaci, kdy existují dva 

protichůdné znalecké posudky, 

je zadáno vypracování revizního 

znaleckého posudku. 

  0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 % 

Muž 23,26 % 2,33 % 18,60 % 16,28 % 39,53 % 

30 - 39 let 27,27 % 0,00 % 27,27 % 27,27 % 18,18 % 

40 - 49 let 23,81 % 4,76 % 23,81 % 14,29 % 33,33 % 

50 - 59 let 14,29 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 71,43 % 

60 a více let 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 

Žena 16,13 % 1,61 % 11,29 % 24,19 % 46,77 % 

30 - 39 let 21,43 % 0,00 % 7,14 % 35,71 % 35,71 % 

40 - 49 let 10,34 % 3,45 % 13,79 % 20,69 % 51,72 % 

50 - 59 let 23,08 % 0,00 % 15,38 % 30,77 % 30,77 % 

60 a více let 16,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 83,33 % 

Celkový součet 19,05 % 1,90 % 14,29 % 20,95 % 43,81 % 

V situaci, kdy existuje v řízení právě jeden znalecký posudek, 

se výsledné rozhodnutí odchyluje od závěrů znaleckého posudku 

  0 - 20 % 20 - 40 % 

Muž 97,67 % 2,33 % 

30 - 39 let 90,91 % 9,09 % 

40 - 49 let 100,00 % 0,00 % 

50 - 59 let 100,00 % 0,00 % 

60 a více let 100,00 % 0,00 % 

Žena 93,55 % 6,45 % 

30 - 39 let 92,86 % 7,14 % 

40 - 49 let 89,66 % 10,34 % 

50 - 59 let 100,00 % 0,00 % 

60 a více let 100,00 % 0,00 % 

Celkový součet 95,24 % 4,76 % 
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Otázka č. 6 

 

  

V situaci, kdy existuje v řízení revizní 

znalecký posudek, se výsledné rozhodnutí 

odchyluje od závěrů revizního znaleckého 

posudku. 

  0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 80 - 100 % 

Muž 90,70 % 2,33 % 4,65 % 2,33 % 

30 - 39 let 81,82 % 9,09 % 9,09 % 0,00 % 

40 - 49 let 95,24 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 

50 - 59 let 85,71 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 

60 a více let 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Žena 93,55 % 1,61 % 1,61 % 3,23 % 

30 - 39 let 85,71 % 0,00 % 7,14 % 7,14 % 

40 - 49 let 93,10 % 3,45 % 0,00 % 3,45 % 

50 - 59 let 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

60 a více let 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Celkový součet 92,38 % 1,90 % 2,86 % 2,86 % 
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NÁZEV PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 

Dokazování se zaměřením na znalecký posudek 

Tato diplomová práce se věnuje problematice výkonu znalecké činnosti 

ve vztahu k procesnímu dokazování před civilními soudy. Hlavním cílem práce je podat 

ucelený výklad o znaleckém posudku, přičemž autor vychází z platné právní úpravy 

znalecké činnosti, rozhodovací praxe vrcholných soudů a v neposlední řadě z odborné 

literatury. Porozumění problematice této práce může hrát velmi významnou roli 

jak při vypracovávání znalecký posudků, tak při jejich následném provádění 

a hodnocení soudy. 

Diplomová práce je pomyslně členěna do dvou částí. První část je částí 

teoretickou, přičemž pokrývá první až třetí kapitolu této práce. V první kapitole se práce 

zabývá obecně procesním dokazováním. Při tom jsou vysvětleny základní pojmy z této 

oblasti, bez kterých by nebylo možné podat výklad následujících částí. Zároveň jsou 

zde popsány i ostatní typické důkazní prostředky tak, aby čtenář mohl registrovat jejich 

specifické vlastnosti oproti vlastnostem znaleckého posudku. V druhé kapitole práce 

pojednává o znalecké činnosti jako takové. Velice důležitou subkapitolou této kapitoly 

je právní úprava znaleckých práv a povinností, neboť jejich naplňování do značné míry 

předurčuje kvalitu znaleckého posudku. Na konec této kapitoly je zmíněna 

i odpovědnost znalce za protiprávní jednání, a to jak z hlediska soukromoprávního, 

tak z hlediska veřejnoprávního. Třetí kapitola se zabývá znaleckým posudkem, jakožto 

výsledkem znalecké činnosti. Jsou zde pospány jednotlivé fáze dokazování tímto 

důkazním prostředkem. Nejprve se tedy práce věnuje možnostem zadání znaleckého 

posudku a jejich jednotlivým rozdílům a konsekvencím pro následné soudní řízení. Poté 

následuje subkapitola o vypracování znaleckého posudku, která do značné míry souvisí 

s částí věnující se znaleckým povinnostem. Další fází, která je v práci pospána, 

je způsob provádění znaleckého posudku před soudem. V poslední části této kapitoly 

se práce věnuje patrně nejdůležitější oblasti, a sice hodnocení znaleckého posudku, 

přičemž jsou popsány rozdílné pohledy na možnost hodnocení tohoto specifického 

důkazního prostředku. 

V druhé části se práce věnuje praktickým poznatkům a vlastním názorům autora. 

Nejprve je zde popsán sběr dat poskytnutých soudci okresních soudů. Ta jsou následně 

analyzována a poté i hodnocena autorem. V dalších subkapitolách se autor práce 



- 114 - 

 

vyjadřuje k vybraným kapitolám výkonu znalecké činnosti, které dle jeho názoru 

vykazují praktické nedostatky, a znemožňují tak úplné dosažení cíle užívání znaleckých 

posudků v civilním soudním řízení. 

Klíčová slova: znalecký posudek, dokazování, civilní proces 
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THESIS TITLE, ABSTRACT AND KEYWORDS 

Evidence proceeding focused on expert opinion 

This diploma thesis is dedicated to the problematics of performance of expert 

activity in relation to judicial evidence proceeding. The main goal of this thesis 

is to provide a comprehensive explanation about expert opinion whereas it is based 

on effective legal regulation of expert activity, on higher courts judicial practice 

and finally on professional literature. Understanding of this issue may play a significant 

role in both expert opinion elaboration and its subsequent production and evaluating 

before courts. 

The diploma thesis is notionally divided into two parts. The first part 

is the theoretical part, and it includes the first to third chapters of the thesis. In the first 

chapter the thesis delas with a general description of evidence proceeding in civil 

procedure. There are explained the basics concepts of this process without which would 

not be possible to continue in next explanation. There are also described other typical 

means of proof together with their specific characteristics in order that the reader 

of the thesis can distinguish the differences between them and expert opinion. 

In the second chapter of this thesis is discussed expert activity as such. Particularly 

important subchapter of this chapter is description of expert's rights and duties because 

their fulfilment substantially determines quality of elaborated expert opinions. End 

of this chapter is dedicated to expert's liability namely from both private and public law 

point of view. The third chapter of the thesis describes expert opinion as an outcome 

of expert activity performance. It covers all the phases of evidence proceeding using 

this means of evidence. Firstly, it describes possibilities of assigning expert opinion 

and differences and consequences rising from each of the possibility. Then 

the elaboration of expert opinion by expert is discussed which is greatly related 

to subchapter about expert's rights and duties. After that, the phase of expert opinion 

production before court is described. Finally, the last part of this subchapter is dedicated 

to apparently most important of all phases, which is evaluating expert opinion by court 

whereas there are described different opinions about amount of which court is able 

to evaluate this means of proof. 

The second part of the thesis is dedicated to practical knowledge and the author's 

own opinion. At first the collecting of the data provided by judges of district courts 
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in the Czech Republic is described. Then these data are analysed and evaluated 

by author. In next subchapters author focuses on selected parts of expert activity 

performance which in his opinion show practical drawbacks that make the achieving 

of the main goal of using of expert opinions impossible. 

Keywords: expert opinion, evidence proceeding, civil procedure 

 


