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Znalectví 
 

Rigorózní práci jsem pojal jako souhrn teoretických informací o znalectví v ČR. Začínám 

historickým vývojem znalectví v ČR a zjišťuji, že některé historické chyby chce ministerstvo 

opakovat. Předpokládám, že čtenáři této práce v budoucnu budou i znalci, proto pro pro 

pochopení postavení znalce v systému práva dále rozebírám systém práva a úlohu znalce 

v procesním právu. 

 

Navazuji teoretickými koncepcemi znalecké činnosti, které se v nauce vyskytly v průběhu 

doby od inkvizičního procesu do současnosti včetně příkladů judikatury, které upřednostňují 

jednotlivé teoretické koncepce. Protože znalecký posudek je důkaz, zabývám se dále důkazy 

z právního a logického hlediska. Z čehož vyvozuji strategie při zadávání znaleckého posudku.  

 

Podstatnou část své práce věnuji osobě znalce včetně jeho práv, povinností, odpovědnosti a 

ochrany. Věnuji se jmenování a odvolání znalce či jiným způsobem ukončení znalecké 

činnosti, jak vyplývá ze zákona č. 444/2011 Sb. Poukazuji na rozdíly mezi znalcem a 

ostatními osobami, které se účastní soudního řízení s důrazem na rozdíl mezi znalcem a 

svědkem.    

 

Stěžejními částmi práce jsou nicméně pojednání o znaleckém posudku a o jeho hodnocení. 

Poukazuji na případy, kdy je znalecký posudek nezbytný. Upozorňuji na případy, kdy je 

znalecký posudek pouze listinným důkazem. Pokračuji základními nároky kladenými na 

znalecký posudek. Z čehož dovozuji vlastnosti posudku. Dále shrnuji vědecké metody, které 

se používají při vypracování posudku se zaměřením na dedukci, kdy při deduktivním 

usuzování vyplývá důsledek z premis vždy logicky nutně.  

 

Na vypracování posudku navazuje hodnocení posudku. Upozorňuji na rozdílnou judikaturu 

v otázce hodnocení posudku, a jednoznačně preferuji názor ústavního soudu. Hodnocením 

podrobuji už samotné znalecké otázky, a dále celý postup znalce včetně hodnocení podkladů 

z hlediska úplnosti. Cílem hodnocení posudku je zjistit pravdivost posudku. Přesto je nutno 

hodnotit i formální a procesní správnost posudku. V rámci shrnutí předkládám systém podle 

kterého by se měl posudek hodnotit.  



 

Následně upozorňuji na zajímavé ustanovení o znalecké činnosti z Evropy, USA a Austrálie. 

Vlastní práci zakončuji návrhy na legislativní úpravy, které jsou rozdílné od věcného návrhu 

zákona. Má základní výtka k věcnému návrhu zákona o znalcích je příliš úzké pojetí změn. 

Kromě změny zákona o znalcích se musí změnit i předpisy o znalcích v OSŘ a TŘ. 

Upozorňuji na protiústavnost jmenování znalce, která v ČR existuje od přijetí současné 

ústavy. Práci fakticky zakončuji dodatky ve kterých shrnuji klamy, chyby a omyly při 

dokazování, požadavky Komise pro cenné papíry na znalecký posudek a klasické základy 

logiky.             
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