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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 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 

 


