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Úvod
Vedle rozhodování je dokazování jednou z nejdůležitějších procesních činností,
kterou se zabývají orgány činné v trestním řízení. Právě v procesu dokazování, které
rozhodování předchází, je možné spatřovat jakési těžiště trestního řízení. Je neoddiskutovatelné, že znalecké posudky a odborná vyjádření jsou v této oblasti nezbytností, protože jen stěží si lze bez nich v dnešní moderní době představit pořízení důkazních prostředků. Většina z nich vzniká už v přípravném řízení, respektive v průběhu vyšetřování
a může tak plnit svou nezastupitelnou funkci v průběhu celého trestního řízení.
Dynamický rozvoj vědy, techniky a lidské společnosti přináší nové postupy a
technologie. Tyto umožňují lépe poznávat místo činu, pozorovat objekty na místě činu a
zajišťovat větší množství upotřebitelných stop. Díky novým technologiím pak vzrůstají
možnosti kriminalistického zkoumání stop, kdy například analýza DNA či expertíza
mikrostop, které nás mohou přivést k individuální identifikaci, se staly již samozřejmostí. Naproti tomu značný pokrok vědy a techniky s sebou přináší i páchání nových trestných činů. Zářným příkladem toho jsou různé formy trestné činnosti „bílých límečků“
na poli hospodářské kriminality či zneužívání možností v oblasti kybernetiky.
V samotném vyšetřování jsou kladeny vysoké nároky na odborné znalosti orgánů činných v trestním řízení. Rozsah znalostí z různých oblastí vědy a techniky však nemůže
být z jejich strany ani zdaleka pokryt a od toho se odvíjí význam účasti znalců a odborníků ve vyšetřování. Nikoho tedy nepřekvapí, že významná část vyšetřování trestných
činů se v dnešní době již prakticky bez činnosti znalce neobejde.
V souvislosti se stanoveným tématem a omezeným rozsahem diplomové práce
jsem si dala za cíl co nejlépe popsat, charakterizovat a vyhodnotit úlohu odborníka,
znalce či experta ve vyšetřování. V úvodní části se pokusím vymezit základní instituty a
současnou právní úpravu dané oblasti. Dále bych nastínila možnosti využití pestré škály
expertízní činnosti v činnosti kriminalistů. Vedle toho bych se chtěla rovněž zabývat
vzájemnými vazbami a formami spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, poukázat na některá úskalí či současné trendy uplatňování znalců a odborníků v přípravném
řízení a pokud možno kriticky vyhodnotit současný stav právní úpravy znalectví i trestně právní úpravy znaleckého důkazu.
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Při vypracování diplomové práce, kterou jsem pojala jako kompilační dílo, bych
chtěla ve větší míře využívat metodu obsahové analýzy knižních, internetových a časopiseckých pramenů. Budu pracovat s aktuální legislativou a judikaturou. Ráda bych
přitom také využila své praktické zkušenosti, které jsem získala patnáctiletou policejní
praxí na pozici vyšetřovatelky na oddělení obecné kriminality na okrese Beroun. Ze
svého úhlu pohledu bych se ráda zamyslela nad některými diskutovanými tématy
v oblasti účasti znalců v trestním řízení, ať už se jedná o odměňování znalců, otázky
jejich nadužívání, případně přeceňování znaleckých posudků jako důkazních prostředků
a přesouvání základních aspektů rozhodování v trestním řízení na znalce.
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1. Současná právní úprava účasti znalců a odborníků ve vyšetřování
1.1. Historický exkurs využívání znalců a odborníků ve vyšetřování
Pokud budeme hledat v historii první údaje o aplikaci vědeckých poznatků při
odhalování podvodu, můžeme je nalézt v pověsti o Archimédovi. Tomu se mělo podařit
odhalit na základě rozdílné specifické hmotnosti nepravost koruny, která byla klamně
vydávána za zlatou. Kriminalisticky zajímavý je i příběh z Arábie, ve kterém měl kupec
vyšetřit vraždu způsobenou srpem. Vražedný nástroj byl odhalen tak, že po shromáždění všech srpů z vesnice se pouze na jeden slétaly mouchy.1
Odborníci v kriminalistické činnosti byli z logiky věci využívání od nepaměti a
s vývojem trestního řízení se utvářel i institut znalce či odborníka. Velký posun v pojetí
znalce v trestním řízení je možné sledovat na počátku 19. století, kdy se objevují různé
koncepce vnímání znalce. Bonnier, francouzský procesualista, Rakušané Mitterbacher a
Neumayer, spolu s německým teoretikem Bindingem prosazují znalce jako pomocníka
soudce, který je jeho „zvětšovacím sklem“. Vedle toho existuje tvz. pozitivistická škola,
jejímiž stoupenci byli Caesar Lombroso a Ernico Ferri. Ti vidí ve znalcích autonomní
subjekty, kteří se jako „vědečtí soudci (judex facti)“ podílejí na rozhodovací činnosti
soudu. Ferri přitom navíc prosazuje závaznost znaleckých posudků pro soudy. 2
Z původně společného procesu trestního a civilního dochází nutně s ohledem na
značné odlišnosti v řízení k rozdělení, stejně tak k oddělení trestního práva hmotného od
trestního práva procesního. Postupem času je institut znalce stále více formalizován.
Dochází k precizaci znalecké činnosti. Vladimír Mathern popisuje expertizu jako úkon,
jehož význam a vážnost zesiluje řada formálních předpisů, které jsou spojeny
s přibráním znalce. Za zásadní je vykonání tohoto důkazu v rozhodovacím procesu před
soudem. Expertizy je třeba nařizovat v případech, kde je to důležité. Přihlíží se
k závažnosti a intenzitě protiprávního jednání. Je nezbytné zachování přiměřenosti mezi

1

BRADÁČ, Albert, Miroslav KLEDUS a Pavel KREJČÍŘ. Soudní znalectví. Vyd. 1. Brno: Akademické
nakladatelství CERM, 2010, strana 8
2
MUSIL, Jan, Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a
praxi. 2010, roč. 42, č. 3, cit. 6.11.2014
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významností procesního úkonu a garancí zákonnosti.3 Tyto základní přístupy, přestože
jsou staré několik desítek let, jsou stále aktuální.
Co se týče první komplexní právní úpravy znalecké a tlumočnické činnosti
v našich zemích, tak ta se objevila ve formě vládního nařízení č. 269/1939 Sb., o seznamech stálých soudních znalců, které bylo přijato v souvislosti československého
ústavního zákona zmocňovacího z roku 1938. O dynamickém vývoji v poválečném období svědčí samostatná úprava znalecké a tlumočnické činnosti zákonem č. 167/1949
Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících. Tato úprava měla zaměření na regulaci a dohled nad činností znalců a tlumočníků a odpovídala středoevropským trendům
v této oblasti.
Ideologicky poznamenaná změna ve formě zákona č. 47/1959 Sb., o úpravě poměrů znalců a tlumočníků, ponížila postavení znalců a odborníků tím způsobem, že byli
za tyto považováni pouze pracovníci socialistických organizací. Jejich činnost spočívala
v plnění pracovních úkolů a posléze následná obhajoba výsledků vlastní práce před
soudem. Protože tento přístup nemohl v praxi dlouhodobě obstát, došlo novým zákonem
o znalcích a tlumočnících z roku 1967 k návratu k původní koncepci z roku 1949, tedy
k zavedení evidence v seznamu znalců a tlumočníků. Tuto činnost mohly vykonávat
nestranné a institucionálně nezávislé osoby.4
Znalecká činnost byla až do roku 1989 vykonávána zejména Kriminalistickým
ústavem, dále vědeckými ústavy, státními vysokými školami a státními institucemi.
Trestní právo procesní na počátku 90. let podstatněji reagovalo na demokratizační procesy ve společnosti a změnu politického uspořádání tehdejšího Československa. Trestní
řád bylo třeba upravit i s ohledem na přijaté mezinárodní závazky. Za podstatnou změnu
v tomto směru lze považovat, že došlo k rozšíření práv obviněného a obhájce. Došlo k
ní například novelizací zákonem č. 178/1990 Sb., kdy byl v trestním řádu doplněn u §
105 odstavec 3). Tímto ustanovením byla rozšířena možnost podat proti rozhodnutí o
přibrání znalce stížnost, která měla odkladný účinek. Rovněž tak byla stanovena orgánům činným v trestním řízení povinnost v ustanovení § 107 odst. 2 trestního řádu doru-

3

MATHERN, V., Znalecký posudok jako dokazný prostriedok v československom trestnom konaní.
1.vyd. Bratislava: Veda, 1976, strana 76
4
DÖRFL, L., Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, Předmluva,
strana 8
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čovat znalecký posudek. Další podstatnou změnou v této oblasti byla novelizace trestního řádu zákonem č. 265/2001 Sb., který zavedl institut „Znaleckého posudku předloženého stranou“, konkrétně v ust. § 110a trestního řádu. Zákonodárce chtěl touto úpravou
urychlit trestní zřízení, zjednodušit přípravné řízení a přenést samotné těžiště dokazování v trestním řízení před soud. 5

1.2.

Odborník

S právním institutem odborníka či jeho oficiální definicí se v trestněprávních
předpisech nesetkáme. Podle odborné literatury za odborníka můžeme považovat takovou osobu, která má určité odborné znalosti a která byla pověřena k podání odborného
vyjádření. Odborná vyjádření jsou listinnými důkazy, které vytvářejí osoby nebo orgány
k tomu způsobilé. Orgány činné v trestním řízení si jimi opatřují odborné skutkové poznatky.6 Jestliže u znaleckého posudku zákon stanoví jeho náležitosti, tak u odborného
vyjádření tomu tak není. Jde tedy pouze o vyjádření osoby znalé, která v rámci trestního
řízení vyjasňuje určitou dílčí otázku.7
S odbornými vyjádřeními se v trestním řízení setkáváme častěji než se znaleckými posudky. Odbornými vyjádřeními orgány činné v trestním řízení do značné míry
nahrazují znalecké posudky a to v takových případech, kdy se jedná o méně složité případy. Vychází se z právní úpravy: „Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní
řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce.“ 8
Zajistit v průběhu vyšetřování odborné vyjádření je zpravidla rychlejší a levnější. Orgán činný v trestním řízení si vybere odborníka – zpracovatele odborného vyjádření dle vlastního uvážení. Je na něm a na jeho zkušenostech, aby samostatně posoudil,
zda je osoba v dané věci odborníkem, zda má potřebné odborné znalosti a zda je
k podání odborného vyjádření kompetentní. Současně musí orgán činný v trestním říze-

5

ŠÁMAL, P., Přípravné řízení trestní. 2.vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, strana 40
CÍSAŘOVÁ, D. a kol.., Trestní právo procesní.4. aktualizoavné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2006,
strana 350
7
FRYŠTÁK, M. a kol..,Trestní právo procesní. Ostrava: KEY Publishing, 2009, strana 88
8
§ 105 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.
6
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ní objektivně vyhodnotit, zda osoba podávající odborné vyjádření nemá poměr
k obviněnému, jiným účastníkům trestního řízení nebo poměr k vyšetřované věci a nemohla by tak být v tomto směru podjatá.9 Velmi často je zpracovatelem odborného vyjádření lékař, státní instituce, úřad, profesionální prodejce zboží či poskytovatel služeb,
odborná laboratoř, úřad apod.. V každém případě se však musí jednat o takový subjekt,
který má potřebnou odbornou kvalifikaci. Z oboru kriminalistiky poskytují odborná
vyjádření zpravidla odbory kriminalistické techniky a expertiz správ krajů Policie České
republiky tzv. „OKTE“, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky a Celně
technická laboratoř Generálního ředitelství cel v Praze tzv. „CTL“. Pokud vyhotovuje
odborné vyjádření státní orgán nebo instituce, jedná se o bezplatný úkon.
V případě, že odborné vyjádření poskytuje znalec zapsaný podle zvláštního
předpisu do seznamu znalců anebo fyzická či právnická osoba s náležitými odbornými
předpoklady, přísluší jí odměna. Její výše je stanovena vyhláškou. Odvíjí se od rozsahu
a náročnosti zpracování odborného vyjádření a v současné době činí 75 – 125,-Kč za
každou započatou hodinu, není-li stanoveno zvláštním předpisem jinak.10
Odborné vyjádření má zpravidla písemnou formu a jedná se dle ust. § 112 trestního řádu o listinný důkaz. Je předložen stranám při hlavním líčení k nahlédnutí. Pokud
o to některá ze stran požádá, tak se před soudem přečte. 11

1.3.

Konzultant orgánu činného v trestním řízení

S pojmem konzultant se můžeme v právní úpravě trestního řízení setkat ve dvou
podobách. Jednak jako s konzultantem policejního orgánu či státního zástupce, o němž
je zmínka v § 157 odst. 3 trestního řádu, jednak jako s konzultantem znalce podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.. Dále trestní řád
ještě samostatně vymezuje možnost přibrání konzultanta pro řízení před soudem podle §
183 odst. 2 trestního řádu, přičemž v podrobnostech odkazuje na ust. § 157 odst. 3 trestního řádu.

9

§ 105 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb.
§ 1 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/2002 Sb.
11
§ 213 odst. 1, 2 zákona č. 141/1961 Sb.
10
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Účast konzultanta dle § 157 odst. 3 byla vložena do trestního řádu novelou zákonem č. 265/2001 Sb.. Zákon jím umožňuje policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci využít v závažných a skutkově složitých věcech odborné pomoci osoby se znalostí ze
speciálního oboru. Jedná se trestní věci spadající z důvodu své závažnosti věcnou příslušností do působnosti krajských soudů, jak tomu má na mysli § 17 trestního řádu. Vedle toho lze do této kategorie zahrnout oblast skutkově složitějších trestních věcí, se
kterými se můžeme setkat zejména u zvlášť závažných zločinů dle § 14 odst. 3 trestního
zákoníku.
Samotná konzultativní činnost spočívá v poradenství, které je poskytováno orgánům činným v trestním řízení ve specifických případech, jako je posouzení odborných problémů vztahujících se ke způsobu spáchání trestných činů, vytyčování kriminalistických verzí, stanovení příčin trestných činů, sloužících k instruktáži orgánů činných
v trestním řízení a zajišťujících jejich seznámení s odbornou problematikou trestných
činů. V neposlední řadě napomáhá při přípravě, provádění nebo vyhodnocování některých vyšetřovacích úkonů, jakými mohou být prověrky či rekonstrukce.12
Naproti tomu se k pomocné činnosti konzultanta vyjadřuje J. Tichý tak, že má:
„spočívat v tom, aby se příslušný orgán trestního řízení orientoval v odborných otázkách skutkového děje a byl schopen zaměřit další dokazování správným směrem. Jeho
činnost však nemůže nahrazovat znalce či obsah odborného vyjádření, které přispívají
k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení.“ 13
Přibrání konzultanta probíhá sepsáním úředního záznamu. Před započetím činnosti by měl být přiměřeně poučen, že má povinnost bezodkladně sdělit skutečnosti,
které by mu mohly bránit ve výkonu činnosti a na základě kterých by hrozilo jeho vyloučení z trestního řízení. Rovněž musí být poučen o povinnosti mlčenlivosti. Konzultantovi může policejní orgán či státní zástupce umožnit nahlédnout do spisu. Pokud je to
nezbytné pro výkon jeho činnosti, může být přítomen některým úkonům trestního řízení. Nesmí však do jejich průběhu nikterak zasahovat. Konzultant nemůže být v téže věci

12

MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, Kriminalistika. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, strana
284
13
TICHÝ, J., K některým otázkám činnosti konzultanta v trestním řízení. Státní zastupitelství č. 10/2005,
strana 5-7
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přibrán jako znalec, neboť by mohlo dojít v takovém případě k podjatosti. Odměna konzultanta není trestním řádem nijak upravena, a tak ani není poskytována.
Lze tedy shrnout, že jakkoli může být činnost konzultanta v přípravném řízení
přínosná, nelze její výsledky využít v rámci trestního řízení jako důkaz. Konzultant má
sice povinnost mlčenlivosti, nenese však v tomto procesu oproti orgánům činným
v trestním řízení žádnou další odpovědnost. Jeho funkce spočívá pouze v osvětlení odborné problematiky spojené se skutkovým dějem.

1.4.

Znalec, znalecká činnost

S pojmem znalce se můžeme setkat v odborné literatuře celkem často a v průběhu novodobé historie prošel svým vývojem. Pražák definuje znalce jako: „osoby na
řízení nijak nezúčastněné, mající zvláštní odborné vědomosti, které získaly ať již svým
vzděláním, nebo praktickou činností a mohou proto svými posudky objasniti soudu skutkový stav věci, který by pro jeho speciální povahu nemohl soudce sám proniknouti“. 14
Pokud tuto skoro osmdesát let starou definici budeme srovnávat s těmi dnešními,
dojdeme k závěru, že základní požadavky na osobu znalce se v čase nemění. Jsou patrné
pouze zvyšující se nároky na specializaci znalců, dále nezbytnost splnění zákonných
předpokladů pro výkon jejich činnosti, zápis v seznamu znalců pro daný obor, nestrannost znalce a vedle odborné úrovně posudku i jeho procesní využití.15 Důležitým předpokladem rovněž je, že znalec: „Je osobou rozdílnou od procesních stran a orgánů činných v trestním řízení. Funkci znalců mohou vykonávat zásadně osoby zapsané
v seznamu znalců, ústavy, vysoké školy a vědecké instituty, případně osoby, které jsou
jmenovány znalcem ad hoc po složení slibu“. 16
Dnes už se považuje za samozřejmost, že v rámci etické stránky by měl znalec
splňovat i dostatečné morální předpoklady, jako je zachování mlčenlivosti, dodržování
právních předpisů, objektivita a snaha o zdokonalování svých vědomostí.

14

PRAŽÁK, J., Soudní znalci, Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1940, strana 22
BROŽ, I., DÖRFL, L. a VÁCHA, V., Soudní znalectví: chronologický přehled předpisů pro oceňování
nemovitostí, I. Vydání, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, strana 17
16
FRYŠTÁK, M., KREJČÍ Z., Postavení znalce v trestním řízení, I. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2009, strana 22
15
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Na znalce jsou kladeny i určité psychické nároky, které vyplývají z jeho výslechu přímo před soudem. Zde právě při samotném procesu dokazování musí znalec kvalifikovaně odpovídat na otázky, které mu jsou kladeny při hlavním líčení a obhájit závěry svého znaleckého posudku. Jistou odolnost a obratnost lze získat nabytými zkušenostmi, nicméně pokud nemá znalecký posudek dostatečnou kvalitu nebo není znalec
schopen erudovaně vysvětlit skutečnosti podstatné pro dokazování, může to vést ke snížení nebo dokonce ke ztrátě důkazní hodnoty navrhovaného důkazu. V tomto ohledu je
velmi důležitá spolupráce mezi vyšetřovateli a státními zástupci, neboť v rámci přípravného řízení přibírá a tedy vybírá znalce zpravidla policejní orgán. Není běžné a standardní, že by se vyšetřovatel účastnil hlavního líčení, a tak ani nemá průběžné informace, jakým způsobem byla činnost znalce v procesu dokazování naplněna. Znalecká činnost je využívána i v dalších kauzách, a proto je velmi důležitá vzájemná komunikace
mezi státními zástupci a vyšetřovateli, která zajišťuje jakousi zpětnou vazbu o vhodnosti
přibírání konkrétního znalce. Problém není častý u posudků z exaktních věd, ale osobně
jsem se při své praxi v oblasti obecné kriminality setkala s různou kvalitou znaleckých
posudků např. z oboru doprava specializace technické posudky o příčinách silničních
nehod nebo z oboru zdravotnictví specializace klinická psychologie.

1.5.

Postavení znalce v trestním řízení

Jak už bylo popsáno výše, znalec má v trestním řízení velmi specifické postavení, neboť není procesní stranou. Pokud budeme znalce srovnávat se svědkem, protože se
to s ohledem na jistou podobnost procesního postavení nabízí, dojdeme už na počátku
k výrazným odlišnostem. Zásadní rozdíl je v tom, v jaké formě získávají informace o
skutku, ke kterému se vyjadřují. Svědek by měl co nejvěrohodněji popsat skutečnosti,
které vnímal svými smysly a které přímo či nepřímo souvisejí se spácháním trestného
činu. Naproti tomu se znalec vyjadřuje ke skutečnostem, zpravidla ke stopám a věcem,
které byly již předem zajištěny. Orgány činné v trestním řízení mu společně s tímto materiálem formulují otázky, na které znalec po provedeném znaleckém zkoumání následně odpovídá.17

17

MATHERN, V., Dokazovanie v československom trestnom procesu. 1.vyd. Bratislava: Obzor, 1984,
strana 152
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Ze zvláštního postavení znalce vyplývá neslučitelnost jeho role s rolí svědka.
V tomto směru je v trestním řízení upřednostňována z logiky věci jedinečnost postavení
svědka. Tedy pokud soudní znalec v daném případě smyslově vnímal důležité skutečnosti v době páchání trestného činu, bude se k věci vyjadřovat výhradně jako svědek.
Rovněž tak nelze slučovat postavení znalce s postavením obhájce, kdy toto je výslovně
uvedeno v ust. § 35 odst. 3 trestního řádu. S obdobným ustanovením předcházející kolizi zájmů se setkáme ve znění § 50 odst. 2 trestního řádu u zmocněnce zúčastněné osoby
a poškozeného.
V minulosti se v odborných kruzích vyskytovaly spory, jakou formou má být
znalec vyslýchán u hlavního líčení před soudem, pokud vypracoval znalecký posudek
na žádost strany obviněného. V některých případech byl takový znalec před soudem
vyslýchán jako svědek, v jiných jako znalec. Jednotný postup byl uplatňován pouze u
znalce, který byl přibrán orgány činnými v trestním řízení. V takových případech bylo
provedení výslechu znalce v této pozici jednoznačné. V rámci odborných diskusí došlo
postupem času k jasnějšímu vymezení pojmu znalce a ke sjednocení praxe: „Svědek
nabývá znalosti skutečností důležitých pro trestní řízení bez souvislosti s tímto řízením
na základě existující situace. Takovou osobou nemůže být znalec, jenž zpracoval znalecký posudek ve smyslu § 110a trestního řádu a tedy nemůže být ani vyslýchán
v procesním postavení svědka.“ 18

1.5.1. Členění znalců v trestním řízení
Znaleckou činnost mohou vykonávat v trestním řízení následující subjekty: 19
„1. Znalec - fyzická osoba, jmenovaná ministrem spravedlnosti nebo v pověřeném rozsahu předsedou krajského soudu, která složila znalecký slib a je zapsána v seznamu
znalců a tlumočníků.
2. Znalec - právnická osoba, kde se mají na mysli ústavy a jiné pracoviště specializované na znaleckou činnost zapsané v I. oddílu seznamu ústavů nebo jiných pracovišť,

18
19

VANTUCH, P., Buletin advokacie. Praha: Česká advokátní v Praze, č. 6, 2012, strana 23
CHMELÍK, J., Znalecké dokazování. Praha: Policie České republiky, 2001, strana 22-23
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specializovaných na znaleckou činnost, vedeném na Ministerstvu spravedlnosti ČR a
uveřejněném v Úředním věstníku, částka 2/1993 (dále jen „Seznam“).
3. Znalec - právnická osoba, za které jsou považovány vědecké ústavy, vysoké školy a
vědecké instituce, státní orgány zapsané ve II. oddílu „Seznamu“, kteří jsou přibírání
podle § 110 odst. 1 trestního řádu.
4. Znalec - fyzická osoba ad hoc, který je přibírán k podání znaleckého posudku v případech, že pro příslušný obor není v „Seznamu“ zapsán znalec, nebo jestliže znalec,
který je zapsán v „Seznamu“, z různých objektivních důvodů nemůže znalecký posudek
zpracovat.
5. Specialista, odborník pro posouzení otázek znaleckého dokazování formou odborných vyjádření.“ 20
Právní úprava znalců je popsána zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZnalZ). Dle ust. § 4 ZnalZ, ať už splní zákonné
podmínky pro výkon znalecké činnosti osoba právnická či fyzická, není na její jmenování znalcem právní nárok. O tom bude pojednáno blíže v následujících kapitolách.
K datu 28. 2. 2018 bylo uveřejněno na oficiálních internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky celkem 8.789 soudních znalců, kteří jsou rozděleni podle zaměření znalecké činnosti do 49 oborů. Obory jsou dále členěny na odvětví. Tyto pak zahrnují ještě své jednotlivé specializace, jejichž počet je různý. Například pro obor kriminalistika je dále ve shodně označeném odvětví kriminalistika evidována specializace mechanoskopie. Z odvětví kriminalistiky jsou nejčastěji v praxi využívány specializace jako balistika, biologie, daktyloskopie, defektoskopie, technické
zkoumání dokladů a písemností, elektrotechnika, genetika, chemie, mechanoskopie,
metalografie, analýza dat a zkoumání nosičů dat, zkoumání písma psacích strojů, trasologie, zkoumání videozáznamů (viz příloha č. 1 - ukázka Osvědčení o akreditaci PČR
KŘP Stř. kraje č. 622/2015, včetně příloh).
Obdobně je tomu se strukturou znalců i v jiných odvětvích. Například pro obor
zdravotnictví existuje odvětví chirurgie se specializací traumatologie. Zvláště u oboru
zdravotnictví je patrná vysoká míra profilace jednotlivých zaměření, kde je v současné
době evidováno celkem sedmnáct specializací. Jsou jimi epidemiologie, farmakologie,
20

CHMELÍK, J., Znalecké dokazování. Praha: Policie České republiky, 2001, strana 22-23

16

genetika, hematologie, hygiena, chirurgie, interna, ortopedie, pediatrie, porodnictví,
pracovní úrazy a nemoci z povolání, psychiatrie, sexuologie, soudní lékařství, toxikologie, zdravotnická odvětví různá a stanovení nemateriální újmy na zdraví. 21

1.5.2. Výkon znalecké činnosti
Výkon činnosti znalce se odvíjí od jeho jmenování, přičemž návrh na jmenování
nemusí podávat přímo dotčená osoba. Často tak činí za své zaměstnance orgány veřejné
moci, vysoké školy, vědecké instituce a různé organizace.
Výkon znalecké činnosti řídí a organizuje v souladu s ust. § 123 odst. 1 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů v rozsahu ZnalZ
Ministerstvo spravedlnosti ČR. Protože dosud nejsou vymezeny konkrétní odborné
předpoklady pro znaleckou činnost obecně ani v jednotlivých oborech, posuzují míru
odbornosti znalců příslušné sbory pro znalecké otázky ministerstva spravedlnosti. Sbory
se jednak spolupodílejí s ministrem spravedlnosti na určování těchto pravidel, dále mají
za úkol zdokonalování kvalifikace znalců. V neposlední řadě dle § 16 odst. 1 odst. 2
ZnalZ v souhrnu posuzují otázky spojené s předmětným oborem, pro který byly zřízeny.22
Krajské soudy vyžadují určitou délku praxe v daném oboru, absolvování vysoké
školy případně odborných kurzů. Rovněž i na úrovni krajských soudů jsou zřízeny poradní sbory znalců, jejichž působnost je upravena Směrnicí Ministerstva spravedlnosti
ČSR ze dne 15.2. 1973, o kontrole odbornosti, o organizaci, řízení a kontrole znalecké a
tlumočnické činnosti. Nicméně kritéria pro činnost poradních sborů a pro výběr znalců
jsou stanovena volně tak, že při rozhodování ministerstva a předsedů krajských soudů
umožňují poměrně velký rozsah správního uvážení. To může přinášet nemalé rozdíly
v kvalitativních požadavcích na jmenování znalce u různých krajských soudů a
v konečném důsledku to může způsobit odlišnou úroveň znaleckých posudků. Podle

21

Článek z internetového zdroje. http://datalot.justice.cz, datum vyhledání 28. 2. 2018
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DÖRFL, L., Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, Předmluva,
strana 28
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mého názoru může být dán těmito nejednotnými postupy prostor obhájcům, aby zpochybňovali kvalitu znaleckých posudků jako důkazních prostředků před soudem.

1.5.3. Odpovědnost a nestrannost znalce při výkonu činnosti
Pokud budeme hledat právní úpravu pro odpovědnost znalce při výkonu jeho
činnosti, najdeme ji v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, konkrétně v ust. §
2950: „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu
nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění
nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil
vědomě.“ Za odborníky nejsou považováni pouze příslušníci určitých povolání, jako
jsou lékaři, architekti, makléři atd., ale i jiní profesionálové, mezi které můžeme řadit i
soudní znalce. 23
V případě uplatňování náhrady škody v trestním řízení připadá do úvahy jako
objednatel znaleckého posudku orgán činný v trestním řízení nebo strana obviněného. U
poškozeného by tomu tak bylo v případě, že by v průběhu řízení navrhoval uložení obviněnému (obžalovanému) povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou
újmu, jež mu byla způsobena trestným činem. Z návrhu poškozeného musí být přitom
patrno, z jakých důvodů a v jaké výši nárok uplatňuje, kdy důvod a výši škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit.24 Ve všech
těchto situacích je vypracováním znaleckého posudku naplňován smluvní vztah. Náhradu škody po znalci-vyhotoviteli posudku by mohla požadovat osoba, které byla způsobena ať už majetková či nemajetková újma v souvislosti s nesprávnými závěry znaleckého posudku. Jak by ale došlo k domáhání se těchto práv před orgány veřejné moci ve
specifickém prostředí trestního řízení, je otázkou. Zvláště když by měl být znalecký
posudek v rozhodování posuzován jako důkaz samostatně a současně v kontextu
s ostatními důkazy. Nicméně vyloučit tuto alternativu dopředu nemůžeme. Proto se za
vhodný způsob řešení jeví pojištění znalecké činnosti, se kterým jako s nezbytným
23

HULMÁK, M., Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část: komentář. 1. vydání. Praha: C.H.
Beck, 2009, XXV, strana 1678
24

Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ust. § 43 a násled.
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předpokladem pro zápis do registru znalců počítá připravovaný zákon o soudních znalcích.
Nestrannost znalců odvozujeme v trestním řízení od nestrannosti soudců. V širším pojetí se jedná o naplňování základních lidských práv, jakými jsou práva na spravedlivý proces a nezávislost a nestrannost soudu, proklamované v Listině základních
práv a svobod a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. 25
Samotná uchopitelnost nestrannosti znalce je v praxi velmi složitou záležitostí,
neboť se jedná o subjektivní psychickou kategorii. Jde o jakýsi vnitřní psychický stav
znalce, který zahrnuje v širším slova smyslu znalcův poměr k předmětu řízení, účastníkům řízení, právním zástupcům a dalším osobám. Když ale chceme zjistit, zda znalec
není podjatý, musíme pracovat s objektivními okolnostmi projevujícími se navenek. Dle
Hanáka: „Vnitřní vztah znalce k posuzované věci nelze totiž předem a přímo zjistit, pokud na něj znalec svým chováním neupozornil. Na porušení zásady nestrannosti lze proto zpravidla usuzovat pouze nepřímo a zpětně – prostřednictvím hodnocení znaleckého
posudku (zejména jeho porovnáním s ostatními provedenými důkazy).“ 26
V případě námitky podjatosti znalce nebo při pouhém podezření na narušení jeho nestrannosti musí orgány činné v trestním řízení objektivně vycházet z ust. § 111
odst. 1 trestního řádu a v návaznosti na ust. § 11 odst. 1 ZnalZ. Znalec nesmí mít osobní
vztah k věci a z toho plynoucí privátní zájem na tom, jak bude o věci rozhodnuto. Vodítkem je analogické použití ust. § 100 trestního řádu, který vymezuje důvody,
za jakých může svědek odepřít výpověď. Tímto je příbuzenský vztah k obviněnému
v pokolení přímém, dále zahrnuje sourozence, osvojitele, osvojence, manžela, partnera,
druha anebo jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, u kterých by jejich újmu
právem pociťoval jako újmu vlastní.
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Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, článek 36 odst. 1,
Evropská úmluva o ochraně lidských práv, článek 6 odst. 1 první věta
26
HANÁK, J., Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech.
Brno. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 24/2013, strana 100

19

1.5.4. Trestně právní odpovědnost znalce
Nezbytným předpokladem při uplatňování odpovědnosti je porušení práva.
V případě znalecké činnosti se můžeme setkat s odpovědností občanskoprávní, správně
právní i trestněprávní. O občanskoprávní odpovědnosti jsem se již zmínila v předešlé
kapitole. Správní odpovědnost vyplývá z porušení správních povinností, které jsou uvedeny zejména v zákoně o znalcích a tlumočnících. Při závažném porušení zákonných
povinností může být znalec v souladu s ust. § 20 ZnalZ odvolán a vyškrtnut ze seznamu
znalců. V takovém případě je vedeno správní řízení dle správního řádu, přičemž správní
odpovědnost má i právnická osoba (znalecký ústav). Porušením svých povinností se
znalec může dopustit přestupku, za který mu hrozí podle závažnosti protiprávního jednání dle zákona č. 444/2011 Sb. pokuta do výše 50.000,-Kč, dále u závažnějších přestupků pokuta až do výše 100.000,-Kč. Hraničním postihem může být vyškrtnutí ze
seznamu znalců.
Za závažnější společensky škodlivé jednání mohou být znalci postihováni i
v trestním řízením. V tomto směru byl vložen do hlavy IX trestního zákoníku § 346 pro
trestný čin „Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek“, kdy se jedná o úmyslný
trestný čin obsahující dvě samostatné skutkové podstaty, jejichž objektem je ochrana
zájmu na řádném výkonu činnosti znalce. Zákon se zabývá postihem znalce za nepravdivý nebo hrubě zkreslený znalecký posudek, tedy za takové dílo, které je v podstatných
skutečnostech a závěrech lživé, v rozporu s vědeckým či jiným odborným poznáním.
Vedle toho za neúplný znalecký posudek je považován takový posudek, ve kterém byly
znalcem zamlčeny skutečnosti důležité pro účel a závěry posudku. Takto je nahlíženo i
na situace, kdy znalec nebyl na konkrétní skutečnost výslovně dotazován, ale pro jeho
odborné závěry a pro orgán rozhodující v trestním řízení je taková okolnost podstatná a
měla by být známa. 27
Ve všech takových případech je nezbytné vypracování revizního znaleckého posudku.

27

ŠÁMAL, P. a kol., Trestní zákoník II., § 140 až 421, Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 2010,
strana 2960-2961
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1.5.5. Ochrana znalce trestním zákoníkem
Znalec jako odborník je pro řadu trestních řízení nezbytný. Stát má samozřejmě zájem na vysoké kvalitě znaleckých posudků. Z tohoto důvodu je také znalec podobně
jako svědek chráněn přísnějšími trestními sazbami v trestním zákoníku. Jedná se o jakousi preventivní ochranu kvalifikovanými skutkovými podstatami, se kterými se setkáváme u trestných činů vraždy dle § 140/3, těžké ublížení na zdraví dle § 145/2, ublížení na zdraví dle § 146/2, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení dle § 149/2, vydírání dle § 175/2, poškození cizí věci dle § 228/3 a nebezpeční vyhrožování dle § 353/2
trestního zákoníku.28 Objektem těchto trestných činů je zdraví, svoboda a majetek znalce.
Uvedením ve vyšším odstavci a zpřísněním trestní sazby je kladen důraz na zajištění ochrany znalce. Takovou ochranu znalec požívá pouze v souvislosti s výkonem své
znalecké činnosti. Provedené útoky musí být úmyslné a v příčinné souvislosti s jeho
odbornou činností v rámci konkrétních případů. Pachatelem může být od roku 2011 i
právnická osoba.29
Znalec při své odborné činnosti požívá ochrany i u dalších skutkových podstat, jakými mohou být krádeže či podvody. V těchto případech se však nejedná o kvalifikované skutkové podstaty, ale může být tento fakt zohledněn jako přitěžující okolnost.

1.6. Znalecké ústavy
Za znalecké ústavy jsou dle zákona o znalcích považovány právnické osoby nebo jejich organizační složky specializující se na znaleckou činnost. Současně zákon vyžaduje zápis do seznamu znaleckých ústavů, který je veden Ministerstvem spravedlnosti
ČR.30 Typickým znaleckým ústavem mohou být vysoké školy, dále jejich součásti, veřejné výzkumné instituce, jiné osoby veřejného práva a jejich organizační složky, které
v příslušném oboru vykonávají vědeckovýzkumnou činnost. Stejně jako je tomu u seznamu znalců, jsou veřejně přístupné na internetu i seznamy výzkumných ústavů.
V praxi vykonávají činnost znaleckého ústavu některé fakulty vysokých škol, například

28

Zákon č. 140/2009 Sb., Trestní zákoník, ust. § 140- § 353
Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
30
§ 21 Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
29
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na Univerzitě Karlově je registrováno v oboru zdravotnictví hned pět takových ústavů –
1. Lékařská fakulta, 2. Lékařská fakulta, 3. Lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci
Králové a Lékařská fakulta v Plzni.
Podle § 110 odst. 1 trestního řádu31 : „Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může policejní orgán nebo státní
zástupce a v řízení před soudem předseda senátu přibrat státní orgán, vědecký ústav,
vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost k podání znaleckého
posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem.“
Zákon tedy stanoví, že za znalecký ústav může být považován i státní orgán.
K těm se řadí například Česká národní banka, ministerstva, Akademie věd ČR a další.
Já osobně se setkávám v praxi poměrně často s případy, kdy je prověřováno podezření, že došlo vlivem zanedbání lékařské péče či chybnými léčebnými postupy
k závažnému zhoršení zdravotního stavu či dokonce smrti poškozeného – pacienta.
Trestní oznámení podává zpravidla poškozený sám nebo jeho zákonný zástupce či člen
rodiny. V těchto komplikovaných případech je důležité objektivní vyhodnocení lege
artis řady lékařských úkonů, které v průběhu stanovení diagnózy a následné léčby prováděli lékaři – specialisté z různých medicínských oborů. Přitom jednotlivé úkony mají
značnou provázanost a vliv na rozličné procesy v lidském organismu. Přibírat
v takových věcech soudní znalce z jednotlivých lékařských oborů by bylo neefektivní.
Navíc se setkávám s neochotou znalců – lékařů vypracovávat tyto posudky, protože se
nechtějí vyjadřovat k případným pochybením svých kolegů. Tento názor mimo protokol
vyslovují znalci už při prvním kontaktu s policejním orgánem a to často i tehdy, když se
osobně s prověřovanými lékaři neznají a ani nemají pracovní vazby na předmětné zdravotnické zařízení. V takových případech jsem přibírala opatřením dle § 105/1 trestního
řádu např. Děkanát Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc (viz příloha č. 2, č.
3). Jednak tento ústav disponuje dostatečnou škálou a kapacitou kvalifikovaných specialistů z oboru zdravotnictví, jednak je velmi malá pravděpodobnost námitky podjatosti
vůči jejím odborníkům. Záměrně přitom volím ústav z regionu poměrně vzdálenému
Středočeskému kraji, ve kterém vedu prověřování s ohledem na místní příslušnost.

31

§ 110 odst. 1 Zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
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1.7. Znalci nezapsaní do seznamu znalců (znalci ad hoc)
Je zřejmé, že mohou nastat a v rámci trestního řízení nastávají takové situace,
kdy je třeba využít odborné pomoci specialisty, který není evidován v příslušné evidenci
znalců. Tento institut je upraven ve ZnalZ konkrétně v § 24 a je označován jako „znalci
(tlumočníci) nezapsaní do seznamu“ 32. Zpravidla se jedná o specifickou oblast, pro niž
dosud nebyl vyčleněn obor a tak ani znalec nemohl být nikde oficiálně zapsán. Je řada
vědních oborů, které se velmi rychle rozvíjejí např. informační technologie, kybernetika, genové inženýrství, medicína a řada dalších, kde se s těmito problémy můžeme setkat. Mohou nás k tomu vést rovněž důvody, že již zapsaní znalci z daného oboru jsou
pro nízký počet natolik vytíženi, že by mohlo dojít k velké časové prodlevě
či nepřiměřeným obtížím nebo nákladům. Zákon hovoří o tom, že takového znalce může ustanovit orgán veřejné moci. Z toho vyplývá, že strany trestního řízení k tomuto
úkonu nemají potřebné zmocnění. Současně musí tato osoba splňovat dostatečné odborné předpoklady. Nezbytný je rovněž souhlas znalce s ustanovením. Nezapsaní znalci
mají v podstatě stejná práva a povinnosti jako ti zapsaní, stejným režimem se u nich řídí
i odměňování a uplatňování náhrady nákladů.
Vedle souhlasu s ustanovením je třeba, aby nezapsaný znalec složil slib
v souladu s ust. § 6 ZnalZ. Slib skládá do rukou orgánu, který ho ustanovil a je účinný
pouze pro konkrétní případ. Je logické, že znalecký posudek neobsahuje razítko znalce a
označení ve znaleckém deníku.

2. Výstupy znalecké činnosti jako důkazní prostředky pro
trestní řízení
2.1.

Znalecký posudek

Znalecký posudek jako takový nemá v zákoně vlastní definici. To však neznamená, že ho znalec vypracovává dle své libovůle. Dle odborné literatury za znalecký
posudek považujeme: „takový soubor výroků soudního znalce podle zákona o znalcích

32

§ 24, § 25 Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
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a tlumočnících, který má náležitosti podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.“ 33
Nejčastěji je znalecký posudek podáván v písemné podobě. Není to však jediná
možná forma interpretace odborných poznatků v rámci trestního řízení, zejména co se
týče znalců fyzických osob. Zákon umožňuje podání znaleckého posudku v ústní podobě přímo do protokolu, přičemž tento postup je upraven konkrétně v § 108 trestního
řádu. Je zde upravena také situace, kdy bylo v rámci trestního řízení přibráno více znalců. Pokud se tito znalci po poradě shodli ve svých závěrech, podá znalecký posudek za
všechny jeden z nich, kterého si sami mezi sebou určí. V opačném případě je třeba provést výslech každého znalce zvlášť.34
Přestože se u znaleckého posudku jedná o specifický druh důkazního prostředku,
nemá k dalším důkazům nadřazené postavení. 35

2.1.1. Postupy předcházející přibrání znalce
Orgány činné v trestním řízení zajišťují v rámci objasňování trestné činnosti
různé objekty, které jsou podrobovány znaleckému zkoumání. Zpravidla se jedná o
hmotné součásti živé i neživé přírody, které jsou nositeli zvláštních vlastností, v souvislosti s kterými mohou plnit úlohu důkazního prostředku. Samotné odhalování předmětných charakteristik a s tím spojené následné zajišťování objektů klade nároky na odborné znalosti a zkušenosti kriminalistů.36 S ohledem na nezbytnou profesionalizaci této
činnosti jsou zřízeny na územních odborech krajských ředitelství na okresních i krajských úrovních oddělení kriminalistické techniky. Proškolený pracovník je vybaven
základními prostředky tzv. výjezdovými kufry kriminalistického technika, přičemž
standardizované vybavení si může každý technik doplnit o další součásti dle potřeb vyplývajících z vlastních zkušeností. Existují tak speciální kufry podle charakteru zajišťovaných stop, např. kufr na daktyloskopii, speciální kufr na snímání daktyloskopických
stop u mrtvol, kufr s modelačními materiály pro trasologii, kufr na zajišťování pacho33

BĚLOHLÁVEK, A. a HÓTOVÁ, R., Znalci v mezinárodním prostředí. 1. vydání. Praha. C. H. Beck,
2011, strana 28
34
§ 108 odst. 1, 2, 3 Zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
35
FRYŠTÁK, M. a KREJČÍ, Z., Postavení znalce v trestním řízení. 1. vydání. Brno. Masarykova univerzita, 2009, strana 23
36
PJEŠČAK, J. a kol., Základy kriminalistiky. 1. vydání. Praha. Naše vojsko, 1976, strana 274
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vých stop pro odorologii, mechanoskopii, biologii, kufr s obalovým materiálem atd..
Správné kriminalisticko-technické postupy jsou upraveny v metodických návodech a
doporučeních.
Zajišťování a dokumentování vyžaduje správné procesní postupy. Vše musí být
řádně zaprotokolováno, zachyceno fotodokumentací či videozáznamem tak, aby měl
soud pro své rozhodování co nejvěrohodnější podklady. 37 Důležité je rovněž šetrné nakládání s objekty určenými pro znaleckou expertízu a volba správného obalu a formy
dopravy ke zkoumání. Je třeba dbát na minimalizaci rizika znehodnocení. 38 Typickým
příkladem vyžadujícím opatrné zacházení je biologický materiál jako např. krev, ať už
ve formě stěru na místě činu nebo odebraná zdravotníky u podezřelého ke zjištění obsahu psychotropních látek. Podobně je tomu u slin, lidských sekretů, rostlinných materiálů
(ke zjištění obsahu THC-tetrahydrocannabinolu) atd.. Speciálně se zajišťují pachové
stopy, které jsou dále uchovávány v pachových konzervách. Velký důraz na správnou
formu zajištění a náležitosti protokolu je kladen u počítačů a jiných elektronických nosičů dat (u případů držení a šíření dětské pornografie, hospodářská kriminalita apod.).
Podle způsobu využití můžeme dělit objekty znaleckého zkoumání na několik
různých kategorií. Setkáváme se tak s objekty, u kterých je předpokládána příčinná souvislost s objasňovanou skutečností. Tyto předměty označujeme jako stopy a mají zřejmou vazbu na spáchaný trestný čin. Jedná se o věci, mrtvoly, kosterní nálezy, listiny,
veškerý biologický materiál, otisky apod.. Kriminalistické stopy jsou zajišťovány a
shromažďovány v rámci operativně-pátrací činnosti a vyšetřování, nejčastěji při ohledání místa činu, domovní prohlídce, osobní prohlídce a prověrce výpovědi na místě činu.
Vedle toho dále existují objekty, u kterých není předpokládána příčinná souvislost s objasňovanou skutečností. Tyto objekty jsou předem známy, vyskytují se ještě
před zahájením vyšetřování nebo jsou opatřovány v jeho průběhu. Zpravidla se jedná o
srovnávací materiály, uměle vytvořené stopy při simulaci určité situace např. deformace
objektů při vyšetřovacím pokusu.
V souvislosti se znaleckým zkoumáním jsou využívány ještě pomocné materiály. Zahrnují různé dostupné podklady a informace sloužící k co nejpřesnějšímu vymezení objektu a situace. Mohou jimi být protokoly o výsleších svědků, obviněných, o
37
38

MUSIL, J., Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika č. 3/2010, strana 182
MUSIL, J. a kol., Kriminalistika. 1. Vydání. Praha. Naše vojsko, 1994, strana 187
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ohledání místa činu, videozáznamy, fotodokumentace, lékařské zprávy, jiná odborná
vyjádření atd.. Tyto plní svou funkci k vytvoření uceleného pohledu na hlavní objekty
znaleckého zkoumání.39
Podle charakteru a množství objektů, které orgány činné v trestním řízení nashromáždily, je se třeba v další fázi zabývat výběrem a vhodností jednotlivých předmětů
ke znaleckému zkoumání. Během předběžného zkoumání zjišťujeme vztah předmětu
k vyšetřování. Za účelem bližšího poznání jsou objekty pozorovány neinvazivními prostředky (optickými pomůckami a přístroji), aby se zamezilo jejich znehodnocení či poškození. Je třeba určit obor znalecké činnosti a selektovat předmět, který bude podroben
znaleckému zkoumání.

2.1.2. Výběr a ustanovení znalce
Při výběru oboru znalce postupujeme tak, aby zaměření otázek, které mu budeme klást, spadalo do rámce jeho odborných znalostí. Dále je nezbytná správná a jasná
formulace otázek. Otázky musí směřovat k jednoznačně určenému objektu a vést ke
konkrétní odpovědi. I při kladení otázek znalci je nutné se řídit zachováním objektivnosti získaných informací, proto otázky nesmějí být návodné, zavádějící či klamavé.
Pokud by k takové situaci došlo a znalec by na ně odpověděl, logickým následkem by
byla neplatnost takového důkazu. Vedle správné jazykové formulace otázek musí otázky tvořit určitý logický systém. Důležitým předpokladem je existence racionální odpovědi na úrovni současné vědy a poznání daného oboru. „Přitom je třeba dbát toho, že
znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky.“ 40
Přípravná fáze vyúsťuje k vyhotovení opatření o přibrání znalce v souladu s §
105 trestního řádu. Znalec je vybírán z příslušného seznamu znalců, přičemž je přínosné
ho předem kontaktovat a zevrubně obeznámit s danou problematikou. Jednak je třeba
vyloučit případnou podjatost k věci, dále je třeba předběžně zjistit datum, do kterého je
znalec schopen v rámci pracovního vytížení posudek vypracovat. Předejde se tak zbytečným průtahům.
39

Musil, J., Konrád, Z. Suchánek, J. Kriminalistika. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha. C.H.
Beck, 2004, strana 310
40
§ 107 odst. 1 Zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
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Trestní řád vymezuje případy, kdy je nezbytné s ohledem na závažnost a komplikovanost věci přibrat obligatorně dva znalce. Za zvlášť důležitou skutečnost považuje
trestní řád prohlídku a pitvu mrtvoly dle § 115 trestního řádu. K tomuto úkonu nesmí
být přibrán jako znalec lékař, jež zemřelého ošetřoval v důsledku nemoci, která úmrtí
bezprostředně předcházela. S přibráním dvou znalců v této oblasti se praxe vypořádala
vcelku dobře. Na četných specializovaných patologických pracovištích je dnes
k dispozici více znalců z oboru soudního lékařství, kde tito spolupracují v ustálených
„tandemech“. V těchto případech se řeší naléhavé zájmy, ať pro orgány činné v trestním
řízení k objasnění skutečností týkajících se úmrtí člověka, tak samozřejmě i pro pozůstalé, kde není na místě oddalování pohřbu z etických důvodů.
Dalším případem, kdy je třeba obligatorně přibrat dva znalce, je vyšetření duševního stavu mladistvého s odkazem na ust. § 58 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věcech mládeže. V těchto případech je nezbytné přibrání znalce
z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie specializace dětské psychiatrie. K tomu se pak
dále přibírá znalec z oboru pedagogika či zdravotnictví odvětví psychologie specializace
dětská psychologie. Jako vyšetřovatelka na úseku kriminality mládeže na okresní úrovni
mám zkušenost, že bývá situace se znalci v tomto směru složitá. Znalců se specializací
na dětskou psychologii a psychiatrii je méně, logicky tak vypracování posudků může
trvat delší dobu. S výjimkou několika specializovaných klinik v republice se znalci pro
větší vzdálenost neznají nebo nestýkají a i jejich vzájemná spolupráce při vypracování
posudků je komplikovaná. Mladistvý přitom musí absolvovat vyšetření u každého z
obou znalců zvlášť a ochota navštívit více pracovišť je malá. Nicméně zákonodárce
zcela oprávněně požaduje, obdobně jako u dospělých pachatelů, důkladně posoudit duševní stav mladistvého a vyloučit, případně potvrdit přítomnost duševní poruchy. Současně se ale navíc s ohledem na nízký věk zkoumá rozumová a mravní vyspělost mladistvého ve vazbě na schopnost rozpoznat protiprávnost jednání a ovládat ho, což je
prioritní.41
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2.1.3. Formy a členění znaleckých posudků
Existuje řada kritérií, podle kterých můžeme členit znalecké posudky. Podle
formy zpracování mohou být posudky podané v ústní podobě do protokolu nebo častěji
znalecké posudky v písemné podobě. K posudkům do protokolu se přistupuje
v jednodušších případech nebo za situace, kdy se znalci pokládají doplňující otázky
k již vyhotovenému posudku. S ohledem na zavedení elektronické formy trestního spisu
na všech úrovních Policie ČR (systém ETŘ – evidence trestního řízení), je požadováno
ze strany policejních orgánů dodání posudku rovněž v elektronické podobě pro rychlejší
zaevidování. V současném zákoně tato možnost není dosud upravena, ale s ohledem na
celkovou elektronizaci justice lze očekávat, že bude v budoucnu pracováno s formou
zabezpečeného elektronického dokumentu opatřeného elektronickým podpisem.
V takovém případě by již bylo dodání písemného vyhotovení posudku nadbytečné.
Dále se posudky třídí podle příslušného vědního oboru, techniky, řemesla či
umění. Dalším kritériem dělení může být počet znalců, kteří posudek zpracovávali. Jak
bylo již pojednáno výše, posudek může být vyhotoven jedním znalcem, dvěma či více
znalci nebo ústavem. V praxi se můžeme setkat rovněž s posudky, které se vztahují
k jednomu či několika vědním oborům. Pokud se nepodaří najít soudního znalce, který
vykonává znaleckou činnost ve více potřebných oborech, nezbývá než účast a spolupráce více znalců. Podle charakteru a způsobu vzniku připadá do úvahy dělení posudků na
prvotní, doplňující a opakované. Doplňující posudky se vyjadřují k těm prvotním, přičemž obvykle rozvíjejí nově zjištěné skutečnosti. K opakovaným posudkům se přistupuje v případě, že je třeba ze závažných důvodů znalecké posouzení věci jiným znalcem či
znaleckým ústavem. Jejich účelem je odstranění pochybností a nepřesností
v předcházejících závěrech či znaleckých metodách a postupech.42

2.1.4. Proces znaleckého zkoumání
V procesu znaleckého zkoumání naplňuje znalec svou nezastupitelnou úlohu
v souvislosti s aplikací odborných znalostí z příslušné oblasti vědy, techniky, umění či
řemesel. Znalec je obeznámen s předmětem věci, ke které má vypracovat posudek a má
42

Musil, J. Kriminalistika. 1. vydání. Praha. Naše vojsko, 1994, strana 186-187
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seznam konkrétních otázek, na které má odpovídat. Dále má k tomu stanovenu přiměřenou lhůtu. Orgány činné v trestním řízení předloží znalci potřebné podklady, jako jsou
stopy zajištěné na místě činu, srovnávací materiál či jiné objekty a nezbytný spisový
materiál. Pokud znalec zjistí nedostatek informací pro vypracování posudku, vyžádá si
potřebnou asistenci u svého zadavatele. Tento postup je upraven v § 107 trestního řádu:
„Znalci, který je pověřen úkonem, se poskytnou potřebná vysvětlení ze spisu a vymezí se
jeho úkoly. Přitom je třeba dbát toho, že znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a
řešit právní otázky. Je-li toho k podání posudku třeba, dovolí se znalci nahlédnout do
spisů nebo se mu spisy zapůjčí. Může mu být též dovoleno, aby byl přítomen při výslechu obviněného a svědků a aby jim kladl otázky vztahující se na předmět znaleckého
vyšetřování. V odůvodněných případech se znalci umožní, aby se zúčastnil provedení i
jiného úkonu trestního řízení, pokud takový úkon má význam pro vypracování znaleckého posudku. Znalec může též navrhnout, aby byly jinými důkazy napřed objasněny okolnosti potřebné k podání posudku.“ 43
Co se týče úkonů trestního řízení, kterých se znalec může účastnit, jedná se
zejména o konfrontaci podle § 104a tr. řádu, rekognici podle § 104b tr. řádu, vyšetřovací pokus dle § 104c tr. řádu, rekonstrukci podle § 104d tr. řádu, prověrku na místě podle
§ 104e tr. řádu, ohledání dle § 113 tr. řádu, prohlídku těla, jiné podobné úkony podle §
114 tr. řádu a exhumaci mrtvoly podle § 115/2 tr. řádu. Vždy je třeba ale důkladně posoudit, zda má provedený úkon pro vyhotovení znaleckého posudku význam. V tomto
ohledu může znalec navrhovat provedení takových dalších důkazů, jejichž objasnění je
nezbytné k provedení posudku. Znalec totiž nemůže podle trestního řádu vyšetřovací
úkony provádět sám, ani mu to nemůže být uloženo orgány činnými v trestním řízení. 44
Často se v praxi účastní znalci z oboru doprava úkonů rekonstrukce či prověrky
na místě k objasnění podmínek dopravní nehody a stanovení nehodového děje. Podobně
jsou znalci z oboru soudního lékařství přítomni u takových úkonů v souvislosti s násilnou trestnou činností. Vždy je třeba dbát na řádnou dokumentaci úkonu (zaměření, nafocení, pořízení videozáznamu), neboť se jedná o údaje, se kterými znalec bude dále
pracovat.
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§ 107 odst. 1 Zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
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Po shromáždění všech nezbytných podkladů znalec vyhotovuje znalecký posudek. Jedná se o celistvý proces, který se skládá z několika částí. Po vstupní etapě následuje analyticko-syntetická etapa, dále pak fáze vyvozování závěrů a finální fáze vyhotovení znaleckého posudku.45
Prvotní vstupní etapa zahrnuje myšlenkové procesy znalce, během kterých si
znalec upřesňuje otázky a třídí důležitá východiska pro vypracování posudku. Znalec si
určuje postup, metody a prostředky, které použije.
V druhé analyticko-syntetické etapě znalec provádí vlastní zkoumání konkrétních objektů. Uplatňuje přitom odborné znalosti a využívá specifické metody a postupy,
které jsou typické pro příslušný vědní obor.
V závěrečné fázi znalec vyjasňuje relevantní informace, ke kterým došel v předešlých etapách, interpretuje je a shrnuje do závěrů. Zabývá se rovněž vyhodnocením
svých postupů, zda byly dostačující, zda existují jiné formy přístupu k dané problematice, které by mohly ovlivnit výsledek znaleckého posudku.46

2.1.5. Znalecký posudek a jeho struktura
Po doručení je třeba znalecký posudek podrobit přezkoumání, které provádí orgány činné v trestním řízení jak z hlediska formální správnosti, tak po stránce věcného
obsahu. Formální kontrola je uskutečňována v souladu s ust. § 13 ZnalZ a § 111/1 tr.
řádu. Z věcného hlediska se hodnotí, zda znalec při vypracování posudku vycházel
z údajů a skutečností, které mu byly poskytnuty ze strany zadavatele.
Znalecký posudek se skládá ze tří částí. Jedná se o nález, vlastní posudek a znaleckou doložku. Vedle toho mohou být k posudku připojeny přílohy, nosiče dat a další
materiály, které jsou uvedeny v úvodní části posudku.
Znalecký posudek je označen na úvodní straně číslem vyhotovení, které musí
korespondovat se zápisem ve znaleckém deníku. Rovněž je zde uveden objekt, kterého
se posudek týká, obvykle pod číslem jednacím, označení zadavatele posudku a všeo45

Tiplica, M. Doplňková skripta z kriminalistiky. Praha. Policejní akademie ČR, 1997, strana 172

46
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becné údaje o znalci. Dále je zde popsána specifikace trestní věci, seznam materiálů a
podkladů, které znalec ke zkoumání obdržel a v neposlední řadě citace otázek, které
byly znalci položeny. V případě, že se znalec účastnil některých úkonů v rámci trestního
řízení nebo si dodatečně vyžádal další podklady, uvede v úvodní části i tyto skutečnosti.47
V úvodu nalézací části se mimo jiné: „zachycují fakta, která charakterizují procesní a technické podmínky, v nichž probíhalo znalecké zkoumání.“

48

Dále jsou znal-

cem přesně vylíčeny postupy a metody, které při svém zkoumání použil s odůvodněním,
z jakého důvodu tak učinil. Výsledek své činnosti prezentuje v závěrech, které logicky
vyplynuly z jeho zkoumání. Opírá se přitom o citovaná vědecká východiska, jejichž
prokazování již není nutné s ohledem na historicky ověřený a důvěryhodný zdroj poznání.
Těžištěm znaleckého posudku je závěrečná část, která obsahuje přímé odpovědi
na konkrétní otázky položené znalci. V případě, že znalec uvádí alternativní odpovědi,
je nezbytné, aby uvedl důvod, proč k nim dospěl, za jakých okolností mohou nastat a
jak mají být v praxi použity. Pro lepší přehlednost může znalec odkázat na jednotlivé
pasáže nalézací části posudku.49
Kompletní znalecký posudek je na jednotlivých stranách očíslován. Na konci
posudku uvede znalec znaleckou doložku, která zachycuje označení oboru, odvětví a
specializaci, pro které byl znalec jmenován s uvedením příslušného soudu, dále číslo
položky zápisu ve znaleckém deníku. Písemný posudek se sešívá do jednoho celku jedinou sešívací šňůrou, která je pevně připevněna k poslední straně a opatřena znaleckou
pečetí.

2.1.6. Hodnocení znaleckého posudku
Znalecký posudek je ve své podstatě odborným textem a tak je třeba k němu přistupovat i při jeho studiu. Užitečnou radou při jeho prvním čtení je začít ho číst odzadu.
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Tedy nejdříve přečíst jeho závěr s uvedením argumentace a pak se vrátit k nálezu a podrobnému popisu zkoumání.50 Tento způsob čtení posudku mohu z vlastní zkušenosti
doporučit. Osvědčuje se zvláště tehdy, když se jedná o rozsáhlejší dokument.
Hodnocení znaleckých posudků přísluší orgánům činným v trestním řízení, které
si jejich vypracování ve většině případů v přípravném řízení také zadávají. Posudky
mohou významně ovlivnit jejich autoritativní rozhodování. Hodnocení posudku může
provádět dle Jelínka obviněný, obhájce a poškozený.51 V tomto směru existují i odlišné
názory. Dle Císařové a kol. je hodnotitelem znaleckého posudku jen orgán činný
v trestním řízení.52 Samotný zásah proti znaleckému posudku či znalci je však u ostatních osob omezený. Ustanovení § 105 tr. řádu odst. 3 umožňuje: „vznést námitky proti
osobě znalce, proti odbornému zaměření znalce nebo proti formulaci otázek položených
znalci.“
Důvodnost námitek posuzuje nadřízený orgán, tedy v přípravném řízení dozorující státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu, který v té době vede řízení.53
Samotné hodnocení znaleckého posudku nezahrnuje jen posouzení vlastního závěru posudku. Důležité jsou i postupy, kterými znalec dospěl ke svému závěru. Vždy je
ale třeba vycházet ze základní zásady trestního řízení, že jednotlivé důkazy jsou hodnoceny orgány činnými v trestním řízení dle vnitřního přesvědčení, které plyne
z pečlivého uvážení všech okolností případu. Tento přístup umožňuje porovnávat důkazy jak jednotlivě tak i v jejich souhrnu.
Jak už bylo uvedeno výše, hodnocení znaleckého posudku, s ohledem na skutečnost, že se jedná o soubor odborných informací, není jednoduché. Přezkoumání klade
nároky na odborný přehled hodnotitele a určitou zkušenost. V praxi se setkávám
s přehnanou nekritičností a důvěrou v názory znalce. Jako odborník se těší značné autoritě nejen u policistů, ale i u státních zástupců. Podlehnutí tomuto přístupu se je ale třeba
co nejvíce vyvarovat. Vypracovaný znalecký posudek se hodnotí podle tří základních
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kritérií, kterými jsou korektnost důkazu, věrohodnost znaleckého posudku a jeho důkazní relevantnost či význam.54 Současně se posudek hodnotí po formální a obsahové
stránce. Právní korektnost odpovídá formální stránce, obsahové stránce pak relevance
znaleckého posudku a hodnocení pravdivosti a věrohodnosti.
Pokud zkoumáme znalecký posudek po právní stránce, zajímá nás jeho právní
přípustnost či zákonnost. Kontroluje se tedy dodržování veškerých zákonných požadavků na znalecký posudek a znalce samotného. Právní úpravu najdeme v trestním řádu,
v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb.. U osoby znalce je nutné ověřit, zda znalec vyhovuje kritériím
stanoveným v zákoně o znalcích a v příslušné vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR a
zda nepřichází do úvahy námitka podjatosti znalce. Jestli zkoumání neporušilo nad přípustnou míru subjektivní práva třetích osob a zda nebyly znalcem překročeny hranice
odborné kompetence. 55
Důkladné kontrole podléhá případné zjištění, zda se znalec nevyjadřuje a neřeší
otázky právního charakteru, jestli nehodnotí důkazy a zda vycházel výhradně z důkazů
pořízených orgány činnými v trestním řízení. Důležitým kritériem pro posouzení je rovněž zjištění, jestli se znalec nezabýval odlišnými otázkami, než mu byly v opatření položeny. Všechny tyto oblasti lze posoudit vcelku snadno a nevyžadují žádné zvláštní
znalosti.
Určité právní vady posudku nemusí nutně znamenat absolutní neplatnost posudku, zvláště pak takové vady, které lze dodatečně zhojit. V praxi se ale můžeme setkat i
s takovými vadami, jejichž následkem může být absolutní neplatnost posudku. Takovými vadami je např. porušení práva na spravedlivý proces (fair trial – Čl. 6 Úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod). Trestní věci tak mohou skončit před Ústavním soudem nebo před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. 56
Souběžně s právním posouzením posudku se orgány činné v trestním řízení zabývají jeho přínosem čili relevancí. Nezbytností znaleckého posudku je třeba se zabývat
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již před vyžádáním jeho zpracování. Ale pro zadavatele není jednoduché bez dostatečných odborných znalostí takovou skutečnost posoudit. Ekonomická a časová hlediska
by ovšem v takových případech neměla převažovat. Nezanedbatelnou úsporu v tomto
procesu přináší vzdělávání a získávání zkušeností u pracovníků policie. Jestliže orgán
činný v trestním řízení bude mít dostatek znalostí, aby sám dokázal určit, jak komplikované odborné otázky je třeba řešit a jak velký přínos pro dokazování může znalecký
posudek mít, může v dané věci případně vyžádat „levnější“ odborné vyjádření. Sníží se
tak finanční náročnost a současně může dojít i k významnému urychlení přípravného
řízení.
Nejsložitější oblastí hodnocení znaleckého posudku je hodnocení jeho pravdivosti a věrohodnosti. Je to proto, že orgán činný v trestním řízení podrobuje hodnocení
tvůrčí činnost znalce, při které znalec uplatnil své odborné znalosti, kterými svého zadavatele předčí. U pravdivosti a věrohodnosti nejde o totožné pojmy, přestože jsou
v praxi často zaměňovány. Velmi dobře tyto pojmy vysvětluje odborná literatura: „Když
říkáme, že myšlenka je pravdivá, pak charakterizujeme především výsledek poznání,
jeho závěr a hodnotíme tento výsledek v závislosti na tom, zda se potvrdil praxí a v jaké
míře. Přitom abstrahujeme od samotné cesty myšlení, od způsobu, jakým bylo myšlenky
dosaženo. Když se tvrdí, že daný závěr je věrohodný nebo věrohodné nějaké sdělení,
tehdy se pravdivost výsledku jakoby předjímá předem, garantuje se samotným postupem
myšlení, způsobem uvažování. Uvažování nazýváme věrohodným, když napřed můžeme
říci, že v jeho výsledku obdržíme pravdivý soud.“ 57
Při posuzování pravdivosti sledujeme prioritně výsledek zkoumání, tedy závěr znaleckého posudku. Pokud se chceme zabývat věrohodností, musíme se věnovat celému procesu tvorby znaleckého posudku. Vodítkem pro posouzení způsobilosti znalce jsou požadavky, které vyžaduje zákon o znalcích a trestní řád. Jedná se o dosažení potřebné
odborné kvalifikace a bezvadné morální vlastnosti. Dále je třeba vyloučit podjatost
znalce. Přestože se tato kritéria posuzují již při výběru znalce, je na místě je ověřit i při
hodnocení posudku. Stává se totiž, že od doby, kdy byl znalec přibrán, uplynul delší
časový úsek, během kterého mohlo dojít k výrazným změnám. Znalec může ztratit způsobilost například duševní poruchou, odvoláním znalce nebo může být zjištěna osobní
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vazba znalce k některému z účastníků řízení. Ústavní znalecký posudek může být zpochybněn v souvislosti s podstatnou změnou v personálním složení ústavu, která přinesla
absenci odborníků s potřebnou akreditací a odbornými předpoklady.
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s takovou situací nesetkala, ale objektivně nelze vyloučit, že by mohla nastat.
Při posuzování věrohodnosti posudku nelze vycházet jen z autority znalce, jak
jsem již uvedla výše. Znalecký posudek musí být odůvodněný, úplný, přesvědčivý a
vědecky opodstatněný. Velkou pozornost je tomuto třeba věnovat zejména při hodnocení odlišných nebo dokonce protichůdných posudků. Stává se tak, pokud jsou pochybnosti o správnosti posudku, či je posudek neúplný nebo nejasný a následuje postup dle §
109 trestního řádu. Dalším takovým případem může být předložení znaleckého posudku
stranou s odkazem na § 110a tr. řádu.59 Při posuzování rozdílných posudků je možné,
aby se orgán činný v trestním řízení zaměřil například na zkušenosti znalce odvíjející se
od délky jeho odborné praxe, akademickou činnost znalce, jeho publikační činnost, dosavadní zkušenosti s jeho posudky atd..
O míře věrohodnosti posudku vypovídá i úplnost a bezvadnost podkladů,
z kterých znalec při vypracování vycházel. Ve většině případů se jedná o různé druhy
stop a dalších objektů, které mohou sloužit jako důkazy. Důkazy mohou opatřovat pouze orgány činné v trestním řízení. Je vyloučeno, aby si znalec podklady pro znalecký
posudek vytvářel sám svou vlastní činností. V případě potřeby si znalec absentující
podklady vyžádá u svého zadavatele a ten mu je může doplnit. Tím by měla být zajištěna průkaznost a autentičnost podkladů. Rovněž je na místě kontrolovat způsob, jakým
byl objekt znaleckého zkoumání získán, zabalen a přepravován. Na to je třeba dbát u
snadno kontaminovaných objektů, jako jsou například vzorky DNA, toxické či psychotropní látky. Obdobně je tomu i při opatřování a nakládání se srovnávacími vzorky.
Srovnávací materiál nesmí být ničím znečištěn, navíc musí být bezpečně zjištěn a ověřen jeho původ. Tento úkon provádějí orgány činné v trestním řízení - vyškolení technici služby kriminální policie a vyšetřování.
Existují ale i jiné formy podkladových materiálů, kde se může projevit neshoda
z důvodu subjektivních vlivů. Typicky se s tímto jevem můžeme setkat u svědeckých
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výpovědí, výpovědi podezřelého či obviněného. Je na znalci, aby zapracoval tyto odlišnosti do alternativních variant odpovědí, případně popsal podmíněnost nastalých situací.
Běžně tak znalci z odvětví zdravotnictví oboru soudního lékařství zpracovávají varianty
odpovědí, které připadají do úvahy zadokumentováním výrazně odlišných vyjádření
poškozeného a podezřelého (obviněného) při vzniku zranění v důsledku násilné činnosti.
Nejnáročnějším a nejsložitějším kritériem hodnocení je odborná odůvodněnost
znaleckého posudku. Jak jsem již nastínila v úvodu této kapitoly, orgán činný v trestním
řízení v tomto směru hodnotí odborné výstupy znalecké činnosti a přitom využívá pouze
„své laické znalosti“. Vzrůstají tím nároky na jejich základní znalosti z rozličných vědních oborů, které nejsou jejich hlavní činností. Osobně se s takovými situacemi setkávám poměrně často. Na jedné straně je třeba prohlubovat kvalifikační předpoklady pracovníků v rámci základní odborné přípravy a specializačních kurzů. Důležitou roli hrají
metodické materiály, pokyny, návody a odborné publikace vydávané přímo pro pracovníky policie, jako je např. „Znalecké dokazování“ – autor JUDr. Jan Chmelík, „Praktická kriminalistika – autorů Jana Hlaváčka, Miroslava Protivínského a kol., „Rukověť
kriminalistiky“ – autor Jan Chmelík a kolektiv. Na straně druhé je na každém, aby pracoval na svém profesním sebevzdělávání a společně se získáváním zkušeností si rozšiřoval obzor v určitých oblastech. V dnešní době je již samozřejmostí, že se na různých
úrovních trestního řízení utvářejí specializované pracovní linie, které se věnují například
trestné činnosti mladistvých a nezletilých, majetkové trestné činnosti, krádežím vozidel,
dopravním nehodám, mravnostní kriminalitě, násilné trestné činnosti, hospodářským
trestným činům, drogové trestné činnosti a dalším. Zvláštní oddělení se zaměřením na
určitý druh kriminality jsou zřizovány rovněž na státních zastupitelstvích a soudech.
Tato specializace umožňuje hlouběji proniknout do odborných tezí znaleckého posudku,
lépe a rychleji ho pochopit a odhalit případné nedostatky. Může se tak předejít nadbytečným otázkám znalci, zefektivňuje se tím spolupráce a urychluje trestní řízení.
Je více než zřejmé, že rozšiřující se formy kriminality přináší zvýšené nároky na
znalosti z méně obvyklých vědních oborů, které pak logicky přesahují rámec obecného
přehledu orgánů činných v trestním řízení. Příkladem toho jsou oblasti exaktních věd,
speciální lékařské obory apod.. V takových případech se nabízí řešení v podobě přibrání
konzultanta, který může být vyšetřovateli již od počátku přípravného řízení významným
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pomocníkem a může ho nasměrovat ke konkrétnímu oboru znalecké činnosti. Konzultace s nestranným odborníkem pomůže zaměřit okruh otázek tak, aby odpovědi znalce co
nejlépe přispěly k objasnění věci. Stejným způsobem lze využít konzultanta i při hodnocení posudku. Stává se, že konzultant může vykonávat i znaleckou činnost, neboť může
být zapsán v seznamu znalců pro znalecký obor. V tomto případě je vyloučeno, aby
podával znalecký posudek v téže věci, protože tento vztah může způsobit jeho podjatost.60
Velmi častým jevem, který osobně vnímám negativně, je skutečnost, že se znalci
snaží užívat ve znaleckých posudcích nadměrné množství cizojazyčných termínů a zkratek. Může je k tomu vést přesvědčení, že taková forma vyjadřování přidává posudku na
zdůraznění odbornosti. Tyto nesrozumitelné pojmy ztěžují „laikům“ pochopení některých tezí a zdržují tak práci orgánů činných v trestním řízení. Vyžaduje to dodatečné
vyhledávání významu jednotlivých termínů, přitom čeština má velmi pestrou slovní
zásobu a existují v ní v řadě případů česká pojmenování. Abych takovým situacím předešla, tak například při kladení otázek znalci v opatření dle § 105 tr. řádu z oboru zdravotnictví přímo znalce vyzvu, aby příslušnou diagnózu popsal českými výrazy.
Dalším nešvarem, se kterým se ve znaleckých posudcích setkávám, je stav, kdy
znalci v posudcích dělají úplné přepisy úředních záznamů, protokolů, výpovědí a dalších podkladů, které jsou jim při zadání posudku poskytnuty. Někteří znalci tyto listinné
materiály dokonce skenují a vkládají je do znaleckého posudku v plném rozsahu, na
místo aby pořídili stručný výtah či krátkou citaci důležitých pasáží. Takto koncipované
posudky jsou zbytečně objemné, tyto části posudku jsou pouze „nepřínosným balastem“, když jsou již v trestním spisu obsaženy v původní podobě. Typické je to pro znalecké posudky některých znalců z oboru psychologie a soudního lékařství. Naopak velkým přínosem pro hodnotitele mohou být grafická znázornění, náčrtky a vyobrazení
umožňující lepší vizualizaci či trend příslušného jevu.
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2.1.7. Výslech znalce
V případě, že je třeba vysvětlit či doplnit otázky v již vyhotoveném znaleckém
posudku, může být znalec v souladu s ust. § 108 tr. řádu k věci vyslechnut.61
V přípravném řízení výslech provede policejní orgán nebo státní zástupce. Pokud bylo
již zahájeno trestní stíhání, má právo účastnit se tohoto úkonu i obhájce obviněného,
v případě poškozeného jeho zmocněnec. Na konci výslechu mají tyto osoby prostor pro
kladení otázek. S ohledem na technické možnosti a vhodnost okolností může být výslech znalce, stejně jako i dalších osob v rámci přípravného řízení, proveden formou
videokonferenčního zařízení. Takový postup se nabízí zejména v případě, že existují
překážky v dopravních vzdálenostech apod. a nepředpokládá se využití zvláštní taktiky
výslechu.
Výslech znalce probíhá i v řízení před soudem, a to s ohledem na zachování zásady ústnosti a bezprostřednosti. Do určité míry to současně vyžaduje postup dle ust. §
220 tr. řádu, podle kterého smí soud přihlížet jen ke skutečnostem, které byly probrány
v předmětném hlavním líčení.62 Znalec je tedy v hlavním líčení vyzván, aby svůj znalecký posudek přečetl, případně může být posudek přečten s odkazem na § 211 tr. řádu.
Předseda senátu může uložit znalci, aby posudek či jeho doplnění nadiktoval přímo do
protokolu. Pro řízení před soudem není podstatné, zda byl znalecký posudek opatřen
orgány činnými v trestním řízení nebo předložen stranou.
Obhájení závěrů znaleckého posudku před soudem klade značné nároky na obratnost vyjadřování a psychickou odolnost znalce. Tyto se uplatní zvláště v situaci, kdy
jsou předloženy dva nebo více posudků ze stejného oboru a znalec se má vyjádřit k rozdílům z odborného hlediska. V civilním řízení se posudky předložené stranami posuzují
pouze jako listinné důkazy a znalec obhajuje své závěry před soudem jen velice zřídka.
Naproti tomu v trestním řízení jsou protichůdné posudky obhajoby a obžaloby frekventovaným jevem. Navíc jsou považovány za důkaz znaleckým posudkem. Může tak dojít
rovněž ke konfrontaci znalců v trestním řízení. Na rozdílnost znaleckých posudků narážíme v judikatuře poměrně často.
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„Skutečnost, že závěry posudku vyžádaného účastníkem řízení a posudku vypracovaného soudem přibraným znalcem se mnohdy liší, nebývá nijak neobvyklým jevem,
relevantní zde může být pouze to, zda soudem přibraný znalec se ve svém posudku náležitě a přesvědčivě vypořádá i s tím, co již předtím bylo formou jiného znaleckého posudku zpracováno.“ 63
Tento přístup se ukázal jako nadčasový, když neztrácí na svém významu ani v současné
době.

2.1.8. Odměna znalce
Za vyhotovení znaleckého posudku přísluší znalci odměna. Nárok na znalečné je upraven v trestním řízení v § 111 tr. řádu, přičemž výši odměny stanovuje ten, kdo znalce
přibral. 64 Nejčastěji přibírá znalce v trestním řízení policejní orgán, kdy náklady s tím
spojené jdou k tíži příslušnému krajskému ředitelství policie. Státní zástupce přibírá
znalce pouze ve výjimečných případech, standardně dává k přibrání znalce pokyn policejnímu orgánu. V řízení před soudem rozhoduje o přibrání znalce předseda senátu.
Podrobnosti o stanovení odměny znalci upravuje dále zákon o znalcích a tlumočnících,
konkrétně je můžeme nalézt v § 17, 18, 23 a 25 ZnalZ.65 Prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a
tlumočnících, kde je pojednáno o odměňování znalců v § 15a - § 29. 66 Znalec má právo za vyhotovení znaleckého posudku na odměnu, která zahrnuje znalečné a dále náhradu účelně vynaložených nákladů s tím souvisejících. Vyúčtování odměny předkládá
znalec současně s podáním posudku a musí být rozepsáno po položkách, které konkretizují jeho úkony tak, aby zadavatel mohl provést kontrolu (viz příloha č. 4 - Ukázka vyúčtování znalečného ve věci provedení zevní prohlídky, pitvy, histologické vyšetření
(dva soudní znalci na pitvu, soudní znalec toxikolog).
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V posudku si může znalec vyúčtovat ušlou mzdu, pokud se účastní nezbytného
úkonu trestního řízení, dále materiální náklady, náhradu cestovních výdajů a režijní náklady. Maximální hodinová sazba za vypracování posudku činí v současné době 350
Kč. Její hodnota je znalci často diskutovaným tématem, je objektivně považována za
nedostatečnou, neboť její výše byla posledně stanovena v roce 2003 a od té doby nebyla
zatím nijak valorizována. V odborných kruzích se hovoří o hodinové sazbě 700 Kč jako
o přiměřeném ohodnocení osoby se speciálními znalostmi. Navýšení se navrhuje analogicky odvodit od advokátního tarifu dle závažnosti věci, nebo aby principiálně kopírovalo standartní valorizaci platů zaměstnanců ve státní správě.
Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, o výši znalečného rozhoduje orgán
činný v trestním řízení. Obviněný ani poškozený nemají právo stížnosti do jeho výše.
Ve zvláštních případech může být odměna znalci v souladu se ZnalV navýšena až o 50
% případně ponížena až o 20 %. V případě pitev si mohou znalci účtovat ještě paušální
příplatek. Snížení sazby by bylo na místě, kdyby se jednalo o jednoduchá zjištění nebo
opakujících se skutečnosti. Naopak zvýšení o 20 % může být uplatněno, když je zpracování posudku mimořádně obtížné. Desetiprocentní navýšení sazby využívá znalec
v případě, když přezkoumává posudek jiného znalce. Maximální zvýšení o 50 % přichází do úvahy, pokud existuje urgentní zájem na provedení znaleckého úkonu v nočních
hodinách nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Jednotlivá zvýšení
sazeb mohou být sčítána, ale maximální hodinové sazby 630 Kč se dosáhne jen ve výjimečných případech.
Protože o výši vyplacené odměny znalci rozhoduje ten, kdo si znalce v rámci
trestního řízení přibral, může samozřejmě být odměna přiznána v jiné výši, než si ji znalec vyčíslil. Přiznání vyšší odměny by muselo být s přihlédnutím k okolnostem odůvodněné a jedná se o mimořádné případy. Krácení odměny znalci je možné, pokud znalecký
posudek byl zpracován nekvalitně, ledabyle nebo předložen zadavateli bez vážných
důvodů s neúměrně dlouhou časovou prodlevou. Vzhledem k tomu, že se v praxi spolupracuje s většinou znalců opakovaně, tak k těmto situacím dochází výjimečně. Je na
zadavateli, aby si zvolil a přibral znalce, se kterým má dobré zkušenosti nebo si na něj
opatřil reference dopředu.
Znalec si má vyúčtovat odměnu za posudek písemně a bez zbytečných průtahů.
Odměna by pak měla být proplacena ze strany zadavatele v přiměřeném čase. Pokud si
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přibral znalce orgán činný v trestním řízení, rozhoduje sám o jeho odměně
v dvouměsíční lhůtě a následně nechává vyúčtování proplatit zpravidla neprodleně,
nejpozději však do 30 dnů67, bez ohledu na průběh trestního řízení. V případě nesouhlasného stanoviska rozhodne orgán činný v trestním řízení do dvou měsíců usnesením
v souladu s ust. § 119 odst. 2 tr. řádu. Usnesení připouští sice stížnost s odkladným
účinkem, ale po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání odměny musí být tato ve stanovené lhůtě proplacena.68 Setkávám se ale s případy, kdy si znalci stěžují, že u posudků vyžádaných v řízení před soudem tomu tak není. Stává se totiž, že pokyn k úhradě je
administrativně zpracováván pracovníky soudu až po skončení trestní věci konečným
rozhodnutím, což může s sebou přinést časovou prodlevu v řádech několika měsíců někdy i roků.
Při přibírání znalců v rámci přípravného řízení narážím na další úskalí, které
spočívá v tom, že v tomto procesu je požadován postup v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. s provedením vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb..69 Tyto
právní předpisy stanoví pravidla financování pro orgány podléhající rozpočtovému hospodaření. Podle hlavních zásad financování v rámci rozpočtu je třeba u znalce zjišťovat
předběžně cenu, kterou si bude za posudek účtovat. U opakujících se posudků, kde se
nepředpokládají komplikace, to nebývá problém. Jinak je tomu ale u věcí, kde existuje
více neznámých nebo nelze předem vyloučit vyšší nároky na zpracování. Znalec je při
prvním kontaktu z časových důvodů osloven telefonicky a o konkrétních požadavcích a
případu je informován pouze zevrubně. Vyslovit za takových okolností přibližnou cenu
posudku dopředu není jednoduché, zrovna tak ji v těchto mezích pak po vypracování
posudku dodržet. Znalci tyto otázky ohledně předběžné ceny někdy vnímají nesprávně
jako stanovení smluvního závazku.
Dále je v případě výrazných rozdílů v předběžně stanovené ceně za posudek u
různých znalců z hlediska hospodárnosti na místě přibrat znalce s nižší cenou. Jednalo
by se ale o velmi neprofesionální rozhodování, kdyby hlavním a jediným kritériem pro
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§ 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
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§ 141 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
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Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), prováděcí vyhláška MF ČR č. 416/2004 Sb..

41

výběr znalce byla cena za vyhotovení posudku. Podle mého názoru by měla být prioritou vždy kvalita posudku a teprve potom hledisko ceny, času, případně další kritéria.

2.1.9. Odměňování znalců v zahraničí
Pokud bychom se porozhlédli po systémech odměňování znalců u našich sousedů, tak v Německu existuje velmi podrobná právní úprava v zákoně o soudních odměnách a náhradách.70 Honoráře jednotlivých specializací jsou rozděleny do oddílů, přičemž znalcům přísluší hodinová sazba mezi 50 – 85 EUR. Oddíly znalecké činnosti pak
ještě obsahují podrobnější členění na kategorie, které jsou uvedeny v příloze zákona.
Každý obor znalecké činnosti má přesně stanovenou sazbu, kterou si znalci mohou
účtovat. V případě, že se vyskytne znalecká činnost, která není v tomto seznamu uvedena, přistoupí se analogicky k obdobnému oboru podle přílohy zákona. Tento předpis je
velice obsáhlý, ale jednoznačnost kategorií a sazeb zamezuje případným sporům při
tvorbě vyúčtování.
Obdobný přístup vyšší míry propracovanosti zvolili ve své úpravě i v Rakousku
ve spolkovém zákonu o nároku na poplatky. I zde mají určeny tarify za konkrétní úkony
a systém paušálních částek.71
Co se týče samotné výše odměny znalců, tak při srovnávání specialistů ze sousedních zemí s těmi našimi, dochází k propastným rozdílům. Zřejmě se tato práce
v našich poměrech netěší takové prestiži. Nicméně podobně je na tom i řada jiných odborných profesí jako jsou lékaři, soudci, techničtí inženýři apod.. Nezbývá než doufat,
že další vývoj naší společnosti bude mít vzestupný trend, který dovolí růst příjmů nejen
znalcům.
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Zákon o odměňování znalců, tlumočnic, tlumočníků, překladatelek, překladatelů a o náhradách čestných neplacených soudky a soudců, svědkyň, svědků a třetích osob z 5.5. 2004 (Spolková sbírka zákonů
I. Strana 718, 776)
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Cvrkal, R. Odměňování znalců v Německu. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví
v technických a ekon. Oborech. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012, č. 2,
strana 101-111
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2.2.

Odborné vyjádření

Pokud budeme vycházet z trestního řádu72, tak zásadním rozdílem mezi odborným vyjádřením a znaleckým posudkem je složitost posuzované otázky, kterou se zabývají. Odborné vyjádření může pro potřeby trestního řízení vypracovat osoba, která má
dostatečné znalosti z příslušné oblasti, aniž by byla evidována v seznamu znalců. Vedle
toho může být požádána o vyhotovení odborného vyjádření i osoba znalce. Odborné
vyjádření má podstatně jednodušší strukturu a tím může být výrazně levnější. Přitom
může plnit v některých případech stejnou funkci jako znalecký posudek.
Možnosti využití odborného vyjádření v trestním řízení bylo již v řadě případů
judikováno, např. velmi přiléhavě rozhodoval Ústavní soud:
„Vyžádání odborného vyjádření podle § 105 odst. 1 tr. ř. v dané věci nebylo postačující, protože posuzované otázky z oboru kriminalistické balistiky byly velmi složité
a bylo na místě přibrat znalce. Znalecké zkoumání složitých odborných otázek skýtá
zásadně lepší předpoklady pro poskytnutí kvalitního a věrohodného důkazu, než pouhé
odborné vyjádření. To je garantováno preciznější a podrobnější procesní úpravou znaleckého dokazování v trestním řádu (včetně práv poskytnutých obviněnému v ust. § 105
odst. 2 tr. ř. – právo vznášet námitky proti osobě znalce a proti formulaci otázek, což
posiluje prvky kontradiktornosti řízení), vyššímu nároky na ověřování odborné kvalifikace znalce zakotvenými ve zvláštních předpisech o znalcích.“ III. ÚS 1076
Odborné vyjádření není výsledkem znalecké činnosti, přestože může být vypracováno znalcem. Nemá přesně stanovené náležitosti, jakými je obsah či forma. Osoba
znalá se v něm vyjadřuje ke konkrétní otázce. Běžně se tak vyjadřují praktičtí lékaři ke
zranění, délce pracovní neschopnosti poškozeného či podnikající fyzické osoby a právnické osoby se zaměřením své živnosti k hodnotě zboží, služeb (oprava věci) atd..73
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§ 105 odst. 1, 5 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
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Fryšták, M., Krejčí, Z. Postavení znalce v trestním řízení. Masaryka univerzita. Brno. 2010, strana 25
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2.2.1. Formy odborných vyjádření a jejich členění
Existují různé formy odborných vyjádření, záleží na věci, ke které se vyjadřují a
samozřejmě na autorovi, který odborné vyjádření vyhotovuje. Odborné vyjádření by
mělo s ohledem na průkaznost a věrohodnost obsahovat obecně datum, případně místo
vyhotovení, uvedení jména odborníka, označení právnické osoby názvem a IČ, podpis
včetně podpisové doložky, razítko. Další náležitosti pak určuje konkrétní skutečnost, ke
které se odborné vyjádření vztahuje.
V praxi se setkávám s odbornými vyjádřeními, která se liší zejména formou
zpracování. Nejčastějším druhem v oblasti vyšetřování obecné kriminality jsou odborná
vyjádření vypracované specializovanými pracovišti Policie ČR, jakými jsou odbory
kriminalistických a technických expertíz zřízených při jednotlivých krajských ředitelství
PČR tvz. OKTE, dále Kriminalistický ústav v Praze a Pyrotechnická služba PČR. Vyplývá to zejména ze Závazného pokynu policejního prezidenta č. 103 ze dne 28. 5.
2013. Tento policejní předpis určuje, že výjezdová skupina, tedy orgán činný v trestním
řízení, který provádí dokumentaci trestného činu hned na počátku oznámení, musí přednostně přibírat ke znaleckému zkoumání znalecká pracoviště PČR.74 V tomto směru je
zkoumání nejčastějších kriminalisticky relevantních stop a věcí profesionalizováno a
tyto odbory jsou dobře dostupné, neboť pokrývají celé naše území. Jedná se o zkoumání
z oborů jako je daktyloskopie, biologie, genetika, chemie, trasologie, mechanoskopie,
balistika, defektoskopie, technické zkoumání dokladů a písemností, elektrotechnika,
metalografie, analýza dat a zkoumání nosičů dat, zkoumání písma psacích strojů, zkoumání videozáznamů a další. Pro rychlé a efektivní zpracování jsou využívány formalizované žádosti v evidenci trestního řízení, kam se doplní všechny důležité podklady,
které jsou pro vypracování odborného vyjádření nezbytné (popis skutku, čas, místo a
způsob zajištění stopy, věci atd.). Rovněž jsou k dispozici typizované otázky, které jsou
specialistům pokládány. Žádost na OKTE je odeslána v elektronické podobě a současně
fyzicky kurýrní službou v tištěné podobě včetně zkoumaných stop či věcí. Samotné vyhotovení odborného vyjádření je otázkou několika dnů či týdnů, záleží na kapacitním
vytížení daného pracoviště a urgentnosti případu. Odborná vyjádření se svou strukturou
a propracovaností blíží znaleckému posudku, přičemž za posledních patnáct roků mé
74

čl. 19 odst. 1 písm. g) Závazného pokynu policejního prezidenta č. 103. Vydáno 28.5 2013
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praxe sleduji velký posun ve kvalitě a formální úpravě těchto dokumentů. Kromě ustáleného zavedeného postupu je velkou výhodou, že za provedení odborného vyjádření si
specializované pracoviště neúčtuje žádnou odměnu.
Další formou odborného vyjádření, která se v rámci přípravného řízení často používá, jsou lékařské zprávy, zprávy o pracovní neschopnosti, vyjádření k ocenění movitých věcí, oprav a služeb apod.. Lékařské zprávy mohou předkládat do spisu účastníci
řízení anebo si s jejich předchozím souhlasem odborné vyjádření vyžádá policejní orgán
u ošetřujícího lékaře. Tato činnost lékařů je zpoplatněna. U majetkových trestných činů
je hojně využívána forma předtištěného formuláře k ocenění movitých věcí. Na formuláři je uveden seznam věcí a jejich popis a následně se osloví specializovaný prodejce či
provozovatel bazaru k uvedení aktuální ceny. Odborně zdatná osoba dokáže zpravidla
bez velkých nároků na čas určit současnou tržní cenu a tak ji k příslušným položkám
doplní. Datované vyjádření potvrdí svým podpisem a razítkem. Protože se nejedná o
náročné úkony, tak si za ně zpravidla tyto osoby neúčtují žádnou odměnu.
K vypracování odborného vyjádření může být vyzván i soudní znalec. Jak už
jsem uvedla v předešlých kapitolách, nic nebrání soudnímu znalci, aby v jednoduchých
případech vypracoval místo znaleckého posudku odborné vyjádření. Bohužel znalci
nejsou tomuto postupu pozitivně nakloněni s odkazem na nižší odměnu, která jim za
odborné vyjádření ve srovnání s posudkem přísluší. Osobně této formy využívám u
znalců, se kterými spolupracuji již dlouhodobě a díky pravidelnému kontaktu předkládám znalci podklady v takové podobě (konkrétní a jasné popisy věcí, fotografie, využití
elektronické komunikace se znalcem atd.), že vypracování odborného vyjádření nezabere znalci mnoho času. Tato odborná vyjádření jsou pak znalci zpoplatněna.

2.2.2

Hodnocení odborných vyjádření

Tak jako není složitá forma a struktura odborného vyjádření, tak není ani nijak
náročná jeho kontrola. Vedle obecných náležitostí odborného vyjádření, tedy aby bylo
vydáno objektivně osobou znalou a nepodjatou, v předmětném čase a místě apod., sle-

45

dujeme relevanci a srozumitelnost sdělované informace pro potřeby trestního řízení.75
Zpravidla je hodnota vyjádření důležitá pro určení právní kvalifikace, typicky pro stanovaní hodnoty škody u majetkové trestné činnosti, rozsahu zranění ve vztahu ke specifikaci ublížení na zdraví, stanovení hladiny alkoholu v krvi pachatele. Dále může být
podkladem k popisu skutku jako takového např. zásah do obecně prospěšného zařízení,
překonání překážky při vloupání apod..
Výhodou u odborného vyjádření bezpochyby je, že pokud nesplňuje dané požadavky, tak je možné bez větších nároků na formálnost vyžádat o jeho doplnění. Jsou tu
dále možnosti nechat si vypracovat úplně nové odborné vyjádření nebo se obrátit na
jiného odborníka. V případě potřeby doplnění znaleckého posudku je možné znalce vyslechnout dle ust. § 108 tr. řádu. U odborného vyjádření tomu tak není, ledaže by odborné vyjádření vyhotovil znalec a před výslechem byl řádně poučen v souladu s ust. §
105 tr. řádu. Zpracovatel odborného vyjádření není v postavení svědka, což vylučuje i
tuto formu výslechu. Zbývá tedy postup v souladu s ust. § 59 odst. 1 tr. řádu, přičemž
podání může být učiněno v písemné podobě, ústně do protokolu, v elektronické podobě,
telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Jedná se ale o krkolomnější variantu a racionálnější bude bezesporu vyžádat nové odborné vyjádření nebo přímo znalecký posudek.

2.2.3. Současné trendy uplatňování odborných vyjádření v praxi
Odborná vyjádření mají pro současné trestní řízení velký význam. V bagatelních
trestních věcech se stal takřka nezbytnou součástí trestních spisů zejména z časových
důvodů. Přitom plní svou funkci nejen ve zkráceném přípravném řízení. Jsou většinou
stručná a měla by být srozumitelná, tak že se s nimi dobře pracuje. Vedle urychlení řízení přináší i značné finanční úspory. Odměna za jejich vyhotovení je nižší než u znaleckého posudku, navíc v mnohých případech si odborníci za jejich vyhotovení neúčtují
žádnou odměnu, přestože na ni mají s odkazem na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti
ČR č. 23/2002 nárok.
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Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J., Fryšták, M. a Kalvodová, V. Trestní právo procesní. 4. přepracované
vydání. C. H. Beck. Praha. 2013, strana 410
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U určitých důkazů, jako je např. zjišťování hladiny alkoholu v krvi, odborná vyjádření téměř zcela nahradila znalecké posudky, které byly využívány v minulosti. Tento trend stále pokračuje a ve specifických případech je naprosto opodstatněný. Vždy je
ale třeba zvažovat případ od případu tak, aby nebyla vypovídací hodnota odborného
vyjádření zbytečně přeceňována.

3. Vztah policejního orgánu a státního zástupce
Pokud budeme hledat právní úpravu vztahu mezi státními zástupci a policejními
orgány, tak její základní principy nalezneme v trestním řádu a to zejména
v ustanoveních § 157, § 164 a § 174. Policejní orgány a státní zástupci musí organizovat
své činnosti, aby byla zajištěna včasnost a důvodnost trestního stíhání. K tomu může
státní zástupce ukládat policejnímu orgánu provedení úkonů nezbytných k objasnění
věci, vyžadovat od něj spisy, odejmout mu věc a přikázat ji jinému orgánu, dále dočasně
odložit zahájení trestního stíhání. Zákon ale přitom dbá na to, aby byla zachována policejnímu orgánu při vyšetřování určitá samostatnost, která je popsána v § 164 odst. 5
trestního řádu: „Kromě případů, kdy je podle tohoto zákona třeba souhlasu státního
zástupce, činí policejní orgán všechna rozhodnutí o postupu vyšetřování a provádění
vyšetřovacích úkonů samostatně a je plně odpovědný za jejich zákonné a včasné provedení.“ 76
Základní pravomoci státního zástupce jsou uvedeny v ust. § 174 tr. řádu, kde je
konkretizováno, že státní zástupce vykonává dozor nad zákonností v přípravném řízení.
K uplatňování svého dozoru může dávat závazné pokyny k vyšetřování, vyžadovat od
policejního orgánu trestní spisy a další materiály k provedení prověrky, osobně se
účastnit úkonů prováděných policejními orgány nebo tyto osobně provádět, vracet trestní věci s pokyny k doplnění, rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí či opatření
policejního orgánu. Rovněž tak může přikázat provádění úkonů ve věci jiné osobě
v rámci policejního orgánu.
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§ 164 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád
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Z výše uvedeného je zřejmé, že policejní orgán je procesně samostatný, ale současně je vázán pokyny dozorujícího státního zástupce. Vede vyšetřování trestní věci,
během kterého dokumentuje a shromažďuje potřebné důkazní prostředky. V zákonem
vymezených případech rozhoduje např. o odložení věci, odevzdává věc k projednání
přestupku a zahajuje trestní stíhání obviněného. Prostor pro vydávání meritorních rozhodnutí má velmi omezený. Státní zástupce má naproti tomu v trestním řízení silnější
postavení. Je „pánem sporu“, když procesně vystupuje před soudem jako strana. Dává
v době vyšetřování ústní i písemné pokyny policejnímu orgánu, přičemž tyto pokyny
mohou zahrnovat i přibrání znalce. Pokyny jsou pro policejní orgán závazné. I když je
vynutitelnost splnění těchto pokynů diskutabilní, nedokáži si osobně představit, že by
nebyly za běžných okolností ze strany policejního orgánu provedeny. Za své patnáctileté policejní praxe jsem se při vyšetřování nesetkala, že by státní zástupce přibral znalce
v trestní věci sám. Obnáší to vedle určitých nároků na čas rovněž povinnost nést náklady na odměnu znalce, neboť jak jsem se již zmínila v předešlé části své diplomové práce, odměnu znalce hradí ten, kdo ho v dané věci přibral. V tomto spatřuji hlavní důvody, proč státní zástupci znalce nepřibírají a pokud požadují vyhotovení znaleckého posudku, aniž by tak předtím učinil policejní orgán z vlastního uvážení, dají mu v tomto
směru závazný pokyn.

3.1. Některá aktuální témata v oblasti využívání znalců
v trestním řízení
Tak jako v jiných veřejnoprávních oblastech, i v trestním řízení jsou kladeny
zvyšující se nároky na hospodárnost a rychlost projednání věci. Dle § 2 odst. 4 trestního
řádu: „Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním
řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl
zajištěn majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku.“ 77
Co se týče hospodárnosti, tak v této oblasti se nabízí větší míra využívání odborných vyjádření, kde je úspora oproti znaleckému posudku zřejmá. V řadě případů přiná-
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ší odborné vyjádření i výrazné urychlení v postupu řízení. Jde o to, aby byla vypovídací
schopnost a celková kvalita zpracování odborného vyjádření na takové úrovni, aby
mohlo být samo o sobě dostatečným podkladem v procesu rozhodování. Vyšší úrovně a
hlavně prestiže by se u odborných vyjádření dosáhlo, když by byly častěji zpracovávány
soudními znalci, protože u nich se předpokládá vyšší míra profesionality. Další možností je požadovat po ostatních osobách odborně zdatných dostatečně precizované výstupy.
Velkou roli přitom hraje správná formulace otázek a co nejpřesnější sdělování požadavků ze strany orgánů činných v trestním řízení.
Je jasné, že bez znaleckých posudků se novodobý proces trestního řízení neobejde. Když už je ale znalec jako specialista k posouzení věci přibrán, je na místě, aby
s ním zadavatel intenzívně komunikoval. Vedle výstižně formulovaných otázek je třeba
předložit znalci takové podklady, které jsou nezbytně nutné. Nezahlcovat ho nadbytečnými materiály, které ho zdržují při práci. Naopak ho přizvat k realizaci úkonů, které
mohou objasnit některé relevantní skutečnosti. Osobně mám velmi dobré zkušenosti s
účastí znalců z oboru soudního lékařství či dopravy při konání rekonstrukcí např. dopravních nehod, pracovních úrazů a násilné trestné činnosti. Jedná se o úkony náročnější
na přípravu, ale obvykle výrazně posunou fázi objasňování dopředu. Znalci mohou společně s orgány činnými v trestním řízení hned na místě činu ověřit popisovaný průběh
událostí, případně potvrdit či vyloučit různé varianty a zachytit důležité okamžiky pro
zpracování posudku.
Velmi pozitivně hodnotím i účast znalců dětských psychologů při výslechu nezletilců, kteří byli svědky nebo poškozenými při mravnostní, násilné či drogové trestné
činnosti. Zpravidla se tyto výslechy nezletilců provádějí ještě před zahájením trestního
stíhání jako neodkladné úkony za účasti soudce. Slouží k tomu speciálně upravené dětské výslechové místnosti, kdy další osoby jako soudce, pracovník OSPOD a znalec sledují průběh výslechu na kamerovém systému v oddělené místnosti. Ve většině případů
je pak zkoumána věrohodnost a psychické následky nezletilců znalci z oboru dětské
psychologie. Jejich přítomnost na samotném výslechu může výrazně urychlit a usnadnit
jejich další práci na zkoumání.
Jako specialistka na vyšetřování trestné činnosti mládeže a na mládeži se často
setkávám s nedostatkem soudních znalců z oboru dětské psychologie a psychiatrie. Ve
vyšetřování těchto kauz nelze znalecký posudek nahradit odborným vyjádřením, protože
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se jedná o složitou problematiku. Přináší to potom problémy s neúměrně dlouhou dobou
zpracování posudků, někdy až v řádech několika měsíců, nebo přibrání vzdáleného
znalce, což komplikuje dopravu nezletilých ke zkoumání. Samotní znalci se
k dlouhodobě neutěšené situaci vyslovují v tom smyslu, že se jedná o náročné úkony,
které navíc nejsou ve srovnání s běžnými psychologickými úkony hrazenými pojišťovnami dobře placené. Negativně vnímají vystoupení před soudem, což klade další nároky
na čas. Motivace pro ustanovování nových znalců tak není dostatečná.

3.1.1. Otázka nadužívání znalců
Otázka nadužívání znalců je už dlouhodobě diskutovaným tématem nejen odbornou veřejností. Ruku v ruce s ní jde velká kritika na práci znalců, která bývá
v některých případech prezentována jako nekvalitní, přičemž za chyby bývají znalci
málokdy postiženi. Do této diskuse se aktivně zapojuje Liga lidských práv, která při
provedené analýze několika desítek znaleckých posudků v roce 2008 přišla na chyby
znalců, spočívající v absenci logického odůvodnění závěru, citování zdroje, v jiných
případech přebývaly odpovědi na věci, které nezapadaly do odbornosti přibraného znalce. Ve svých vyjádřeních vycházejí z výtek bývalého Veřejného ochránce lidských práv
a uznávané autority JUDr. Otakara Motejla. Dle jeho slov docházelo v rámci trestního
řízení ke zbytečným průtahům, sporné kvalitě posudků, nadužívání znalců a v podstatě
k žádným postihům za špatné posudky.
Liga lidských práv pak navrhla zřízení etického kodexu znalců, tak jako ho mají
např. advokáti nebo lékaři a možnost provedení disciplinárního řízení se znalcem. 78
K otázce nadužívání znalců se ve sdělovacích prostředcích vyjadřují různí autoři.
Podle Petra Kolmana je oblast znalců v odborných kruzích neprávem opomíjena, přestože znalecké posudky hrají v rozhodování před soudy mnohdy klíčovou roli. Připomněl
v minulosti zažalovaného soudního znalce, který vyhotovil hrubě zkreslený posudek
v případu dopravní nehody lobbisty Romana J. pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Veřejnost byla ve své době rovněž povrchně informována
78

Článek z internetového zdroje. Posudky soudních znalců nejsou často kvalitní - jsou třeba lepší pravidla. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1447172-posudky-soudnich-znalcu-nejsou-casto-kvalitni-jsoutreba-lepsi-pravidla. Autor Jiří Salač, zdroj ČTK. 24.7.2008

50

o údajně „zpackaném“ posudku, který vypracoval znalec v kauze zdravotní sestry
z Nemocnice v Rumburku Věry M., která byla obviněná a pak zproštěná z šesti vražd
starších lidí. 79
V praxi se setkáváme i s označením „posudků na míru“, přičemž mediálně hodně známou je kauza Petra Kramného, odsouzeného za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Znalecký posudek pro obhajobu Kramného vypracovali znalci Radek
Matlach a Igor Farkaš. Matlachovo jméno proběhlo i v případu rumburské zdravotní
sestry Věry M.. Dle jeho posudku bývalá zdravotní sestra vraždila své pacienty nadměrnými dávkami draslíku. Matlachův posudek byl pak vyvrácen dalšími znaleckými
posudky, na základě kterých byla sestra osvobozena. Nově přibraní znalci nazvali Matlachovu interpretaci s draslíkem za diletantskou a obvinili ho z „lajdáckého“ provedení
pitvy. V únoru 2018 pak byl znalec Matlach vyškrtnut ze seznamu znalců.
S obdobným problémem se potýká známý psychiatr a soudní znalec Karel Hynek. Krajský soudce v Plzni podal státnímu zastupitelství podnět k prošetření, neboť u
znalce existuje podezření pro porušení zákona o znalcích a tlumočnících. Hynek měl
v několika případech vypracovat znalecký posudek na pacienta, kterého osobně ani nevyšetřil.80
Z výše uvedeného je evidentní, že nový zákon by měl mimo jiné nově stanovit
kritéria, případně zavést mechanismus výběru soudních znalců tak, aby se zúžila možnost vybírat „spřízněné“ znalce.
Sama ve své praxi narážím na situace, kdy zejména u násilné a mravnostní trestné činnosti se stalo téměř pravidlem, že státní zástupce požaduje vypracovat znalecký
posudek z oboru psychologie. Pokud je hlavním důvodem objektivní zjištění poškození
psychického zdraví či narušení psychického vývoje poškozeného v důsledku trestného
činu, je to jistě na místě. Častým, a dle mého názoru méně opodstatněným požadavkem
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ze strany státního zástupce, je požadovat zkoumání věrohodnosti svědka, jeho schopností správně vnímat prožité a toto dále reprodukovat. Znalci se vyjadřují, jaký
vztah má svědek k osobě podezřelého či obviněného a k jeho sklonu ke konfabulacím.
Často je znalcovo vyjádření přeceňováno a to nejen v přípravném řízení. Osobně si
myslím, že objektivita znaleckých posudků a s tím spojená vypovídací hodnota, je přinejmenším diskutabilní a přestože je státními zástupci namítáno, že se jedná pouze o
podpůrný důkaz, jeho relevance je nízká. Znalců v této oblasti není mnoho a vyčkávání
na zpracování posudku výrazně prodlužuje dobu vyšetřování. Nezanedbatelné jsou i
náklady s tím spojené, kdy se jedná o odměny přesahující deseti tisíce korun.

3.1.2. Přesouvání základních aspektů rozhodování v trestních věcech na
znalce
V současné době jsou znalci významnou součástí právní praxe a jejich znalecké
posudky představují v řadě případů klíčové důkazní prostředky pro rozhodování soudů.
Hodnocení znaleckých posudků a vůbec jejich kvalita je v poslední době velmi živým
tématem a v souvislosti s vytvářením návrhu nového zákona o znalcích graduje i diskuse odborné veřejnosti. Kolman s nadsázkou označuje naši zemi za „zemi soudních znalců“ nebo dokonce „českou kotlinu znalců“. Předestírá přitom starou právnickou anekdotu: „Svědek všechno viděl, ale ničemu nerozumí. Soudní znalec všemu rozumí, ale nic
neviděl. Soudce ničemu nerozumí a nic neviděl, ale o všem rozhodne!“
Jako příklad uvádí nadužívání znalců v oblasti extremismu, kdy dle docenta Miroslava
Mareše z brněnské Masarykovy univerzity soudy přibírají znalce i v tak triviálních
otázkách, zda je např. hákový kříž symbolem nacismu. Jako další příklad uvedl Kolman
zkušenost známého pražského advokáta Tomáše Sokola, který se setkal se situací, kdy
byl přibrán soudní znalec k tomu, aby zodpověděl otázky, zda a jakým způsobem byla
uhrazena faktura ve výši 10 mil. Kč, která vycházela ze smluvního vztahu dvou společností. Tato otázka se jeví být nadbytečnou, pokud i laik dokáže vyhodnotit, zda někdo
něco koupil či ne a zda to řádně zaplatil.
Demonstruje to nadbytečné úkolování znalců ve snaze alibisticky se vyhnout
rozhodování. Přitom pak následuje automaticky nekritické přijetí závěru posudku soudem. Vedle určitého rizika podjatosti znalců a vypracování nekvalitních posudků může
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vzniknout dojem, že čeští soudci bez znaleckého posudku téměř nic nerozhodnou, nebo
že nesoudí soudci, ale znalci. 81

4. Kritika současného stavu právní úpravy znalectví a trestněprávní úpravy znaleckého důkazu
Je více než zřejmé, že stávající, padesát let stará úprava zákonem č. 36/1967 Sb.
o znalcích a tlumočnících nemůže současným poměrům vyhovovat. S ohledem na obsáhlost a odlišnost obou justičních profesí se přistoupilo ke koncepci vydělení do dvou
samostatných zákonů. Je tedy připravován nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vedle toho zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Oddělené pojetí umožní větší prostor pro propracovanost zákonů. Ve znaleckém
odvětví se předpokládá detailnější zpracování zejména podmínek činnosti, odměňování
a kontroly. Zvláště v těchto oblastech totiž stará úprava velmi pokulhává. Podrobněji o
projednávaných návrzích zákona pohovořím v následující kapitole.
V oblasti trestněprávní je více jak deset let připravována rekodifikace trestního
řádu. O náročnosti tohoto procesu svědčí fakt, že původní záměr, aby byl nový trestní
řád přijat společně se zákonem č. 40/2009 Sb. trestním zákoníkem, se nakonec nepodařil do dnešního dne splnit. Jedná se o základní procesní předpis pro oblast trestního práva, který musí respektovat mezinárodní smlouvy, stanoviska Rady Evropy a zejména
právo Evropské unie. Dle Šámala si nová úprava dělá ambice vnést do trestního řízení
zásadní změny hlavně v tom, aby se dokazování přesunulo ve své konečné fázi před
soud. Soud, jako koruna trestního řízení, by měl rozhodnout spor mezi státním zástupcem a obviněným. K tomu by neměl v zásadě doplňovat dokazování v neprospěch obviněného nad rámec obžaloby. Posílit by to mělo postavení státního zástupce
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v přípravném řízení, přičemž jeho výkon dozoru nad zákonností by měl být efektivnější.
Tento přístup by měla podpořit upravená systematika trestního řádu a upravené zásady
trestního řízení. Dále by se měly ve větší míře zajišťovat důkazy před zahájením trestního stíhání s univerzální použitelností v jakékoli fázi trestního řízení.82
Pro oblast znalecké činnosti se v rámci nové systematiky počítá se zařazením institutů vyšetření duševního stavu obviněného, prohlídky a pitvy mrtvoly pod oddíl znalců. Se zesílením zásady využití znaleckého posudku jako důkazu se předpokládá rozšíření případů, u kterých bude obligatorní přibrat znalce. Přínosem by mělo být i doplnění
dosud absentujícího institutu výslechu osoby, která vyhotovila odborné vyjádření.
Dále se zvažuje v případech, kdy byla přiznána bezplatná obhajoba či bezplatné
zastoupení zmocněncem, aby soud mohl rozhodnout o případném návrhu stran o přibrání znalce na náklady státu. Nutným předpokladem by bylo uplatnění práva nebo nezbytnost pro objasnění věci. Tento postup by byl z logiky věci vyloučen za situace, kdy již
bylo znalecké zkoumání vyžádáno ze strany orgánu činného v trestním řízení. Určitá
změna je navrhována v případě použití znaleckého posudku jako důkazu před soudem.
Pokud by se obžalovaný nedostavil bez vážného důvodu k hlavnímu líčení, bude se mít
za to, že nevyužil svého práva účastnit se dokazování, mezi které patří i čtení protokolů
a znaleckých posudků.83

4.1. Příprava nového zákona o znalcích
Dne 29.1.2018 předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o znalcích,
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Organizační výbor projednání návrhu
zákona doporučil 15.2.2018 a jako zpravodaje určil prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc.
Čtení proběhlo na 13. schůzi ve dnech 25. a 29.5.2018. V současné době je návrh zákona přikázán k projednání výborům.84 Ve sněmovním tisku č. 73 jsou dále informace o
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předložení návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve sněmovním tisku č. 74 návrh souvisejícího zákona měnícího ostatní dotčené předpisy.
Zhruba před rokem byl rovněž předložen poslancem TOP 09 Martinem Plíškem
návrh novely zákona o znalcích. Ve svém návrhu prosazoval, aby byl projednáván současně s vládním návrhem a poslanci se tak mohli rozhodnout, zda projednají nový zákon či pouze odstraní nedostatky v tom starém. Nakonec se přistoupilo k variantě nového zákona.
Návrh zákona se snaží svými novými opatřeními o zkvalitnění výkonu znalecké
činnosti. Vedle vyčlenění znalecké soudní profese od tlumočníků a překladatelů je nově
zaveden právní nárok na zápis do seznamu znalců po splnění zákonem stanovených
podmínek. Aktuální počet znalců evidovaných pro určitý obor tak nebude mít na zapsání do seznamu žádný vliv, jako tomu bylo doposud. Může to posílit konkurenční prostředí mezi znalci. Celková změna koncepce získat oprávnění k výkonu znalecké činnosti je postavena na určení objektivních podmínek, vytvoření Centrálního registru
znalců a znaleckých ústavů, zvýšeného dohledu nad výkonem této činnosti a na upravení podmínek pro pozastavení a zánik práva výkonu znalecké činnosti. Od zavedení Centrálního registru znalců a znaleckých ústavů, které povede Ministerstvo spravedlnosti
ČR, se očekává lepší kontrola výkonu znalecké činnosti. Změna nastavení procesu zapisování znalců reaguje na požadavky práva Evropské unie. Jako součást centrálního registru bude zaveden registr znaleckých posudků, který by měl nahradit nynější již přežitý systém listinných znaleckých deníků. Promítne se tak trend elektronizace justice i do
znalecké činnosti.
Ve věci nabývání oprávnění vykonávat znaleckou činnost zavádí nová úprava
objektivní kvalifikační kritéria pro jednotlivé obory, odvětví a specializace a dále povinnost složit vstupní zkoušku. Sleduje se tím dosažení vyšší profesionalizace znalecké
činnosti, která má zásadní význam také ve sporných řízeních zejména obchodní povahy,
ve sporech týkajících se nemovitostí a sporů v oblasti rodinného práva. Cílem věcného
záměru tedy rovněž je, aby se do Centrálního registru nadále zapisovali pouze ti, kdo
mají o výkon znalecké činnosti skutečný zájem.85
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zdroj.

Řadu let se diskutovalo v souvislosti s přípravou nového zákona o zřízení profesních komor, které by vykonávaly výkon veřejné správy v této oblasti. Od toho se ale
nakonec upustilo. Vládní návrh ponechává správu a dozor znalců v kompetenci státních
orgánů, tedy v rukách předsedů krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti ČR. Přitom se počítá s širší možností přezkoumávání znaleckých posudků a to jak po formální
tak i věcné stránce. Posílený dohled nad výkonem znalecké činnosti by měl být efektivnější.
Orgány vykonávající dohled by měly nově provádět u každého znalce, znaleckého ústavu či znalecké kanceláře kontrolu tří náhodně vybraných znaleckých posudků.
Pro větší průhlednost a zjednodušení evidence znaleckých posudků by měly být aplikovány elektronické znalecké deníky. Vládní návrh se v tomto ohledu blíží Plíškově novele tím, že i on navrhoval zavést vstupní zkoušky pro znalce, možnost průběžného přezkušování jejich znalostí a v případě závažných pochybení a porušení zákona přímo
zrušit znalci výkon činnosti. Je zřejmé, že tyto postupy budou vyžadovat i aktivnější
přístup soudů a posílení soudní agendy. Spolu s kladením vyšších nároků na znalce se
samozřejmě navrhuje i zvýšení odměn, konkrétně ze 100 až 350 Kč za hodinu na 300 až
550 Kč za hodinu. Úprava se zabývá i odpovědností znalců za škodu a ukládá jim
v souvislosti s tím účastnit se povinného pojištění.86
Jak ale bude probíhat dohled nad znalci a samotný přezkum znaleckých posudků ze
strany příslušných předsedů krajských soudů, potažmo Ministerstva spravedlnosti ČR,
je zatím otázkou. Dle dosavadní úpravy s účinností od 1.1.2012 je vymezena i odpovědnost znalců za přestupky, tedy za porušení ustanovení o povinnostech znalce za řádný, včasný a osobní výkon znalecké činnosti, zachování mlčenlivosti atd.. Stávající zákon o znalcích a tlumočnících se výkonem obecného dozoru nad znaleckou činností
nezabývá. Krajský soud, v jehož seznamu je příslušný znalec zapsán, pouze dohlíží na
úměrnost a úplnost účtovaných odměn, dále provádí kontrolu nad vedením znaleckých
deníků. Nová úprava počítá navíc s posuzováním věcné správnosti posudků, jestli znalec při tvorbě posudku postupoval s odbornou péčí a obecně uznávanými postupy a
standardy příslušného oboru. Od toho se pak odvíjí i nová úprava přestupků v této ob86

Článek z internetového zdroje. Znalci budou soudy ovlivňovat dál. Mnozí potvrdí, cokoli klient řekne.
https://www.echo24.cz/a/wCHU2/znalci-budou-soudy-ovlivnovat-dal-mnozi-potvrdi-cokoli-klient-rekne.
Autor Tereza Vilímová, zdroj Echo24. 30.3.2017.
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lasti. Už dnes vyvstávají na soudech v postavení správních orgánů otázky, jak bude
věcný přezkum znaleckých posudků prakticky vypadat. Zda se bude posuzovat správnost postupu nebo i správnost samotného závěru posudku. Je poměrně častým jevem, že
přestože byl postup při sestavování posudku v pořádku, tak se závěry různých posudků
v téže věci liší. Obvyklým případem je oceňování nemovitostí. V současné době se totiž
soudy jako správní orgány zabývají posuzování znaleckých posudků pouze v souvislosti
s podáním stížnosti či jiného podnětu. Přitom se zaměřují zejména na hodnocení formálních a obsahových náležitostí. Je reálné, aby předsedové krajských soudů a ministerstvo zajišťovali funkci revizní znalecké instituce? Je reálné provádět periodickou
kontrolu tří posudků u každého znalce jednou za pět let? Bude to vyžadovat přezkum
stovek znaleckých posudků během velmi krátké doby a lze spravedlivě za těchto okolností očekávat důkladnost takové kontroly? Řešení těchto a dalších podobných otázek
není v současné době zcela jasné. Existují tak určité obavy, aby se očekávané a proklamované zlepšení v oblasti znalecké činnosti s účinností nového zákona v tomto směru
dostavilo.87
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5. Závěr
V úvodní části své diplomové práce „Účast znalců a odborníků ve vyšetřování“
jsem si stanovila několik cílů. Tím hlavním bylo co nejlépe popsat, charakterizovat a
vyhodnotit úlohu odborníka, znalce či experta ve vyšetřování. Za využití odborné literatury, platné legislativy a vlastních zkušeností jsem se pokusila vymezit základní instituty. Nastínila jsem možnosti využití škály expertízní činnosti při práci kriminalistů, zmínila jsem se o formách a způsobech zajišťování a vyhodnocování kriminalisticky relevantních stop s ohledem na rámec současné právní úpravy. Snažila jsem se poukázat na
vzájemné vazby a formy spolupráce orgánů činných v trestním řízení.
Když jsem se zabývala současnými trendy uplatňování znalců a odborníků
v přípravném řízení a tématy možného nadužívání znalců, tak jsem byla velmi překvapená, jak bohatá diskuse se v současnosti vede zejména na internetu a v médiích. Ve své
práci jsem chtěla vedle svých vlastních zkušeností zachytit právě i tyto postřehy. Přitom
mi ani tak nešlo o věrohodnost a serióznost samotných sdělení, jako spíše o prezentaci
různých názorů a polemik. Svědčí to totiž o aktuálnosti sledování činnosti znalců a určité kritice a tlaku, kterému jsou odbornou veřejností podrobováni. Diskuze je bezesporu
ovlivněna přípravou nového zákona. Osobně to vnímám pozitivně, protože si myslím,
že takové fórum může svým způsobem obohatit myšlení a práci lidí nejen v přípravném
řízení, ale i samotné týmy tvůrců a vykonavatelů právních norem.
Je zřejmé, že i v oblasti právní úpravy znalecké činnosti existují různá úskalí.
Na některé změny, které se připravují v souvislosti s novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a které považuji za důležité, jsem ve své
práci upozornila. Nejedná se ale o žádnou podrobnou analýzu, protože to nebylo předmětem mé diplomové práce a konečné znění zákona není stále stejně ještě k dispozici.
Můžeme jen doufat, že vyhlášení tolik očekávaného zákona proběhne po zklidnění politické situace co nejdříve. Že bude v naší justici účinná snaha po tom, aby připravované
změny byly aplikovány rychle a hlavně plnily svůj účel. Že spolu se stanovením přísnějších kritérií pro zapsání znalců a navýšením jejich odměn se dočkáme i kvalitnějšího
zpracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, tak nezbytných pro aktuální
potřeby trestního řízení. Že bude v České republice i nadále dostatek odborníků a znalců, kteří dosahují svými znalostmi a výkony mezinárodní úrovně a že se budou těšit
přiměřené společenské prestiži.
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Závěrem bych chtěla říci, že jsem si vědoma toho, že i oblast trestního práva
v dnešní době podléhá europeizaci. Tento vliv není zatím tak silný, jako je tomu
v jiných právních oblastech. Osobně se setkávám a hodnotím pozitivně instituty, které
jsou využívány v oblasti mezinárodní policejní a justiční spolupráce. Příkladem může
být vydání evropského zatýkacího rozkazu v souladu s ust. § 193 zákona o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních.88 Evropská unie má účinné mechanismy, kterými uplatňuje svůj vliv prostřednictvím aktů Rady a Evropského parlamentu. Děje se tak
zatím v záležitostech, které se dotýkají závažné trestné činnosti a sbližování trestněprávních předpisů v případech, kde byla přijata harmonizačních opatření. Okrajově a
méně významně může tento trend zasáhnout i do oblasti znalecké činnosti. Osobně si
však myslím, že harmonizace v tomto směru není nezbytná a proto tomu nejsem ani
nijak nakloněna. Ve své práci jsem se této oblasti s ohledem na stanovené téma a omezený rozsah nevěnovala.
To však obecně nesouvisí s dynamickým rozvojem vědeckého poznání, pro které
jsou vzájemné interakce, spolupráce a sdílení informací na nejširší mezinárodní úrovni
mimořádně důležité.

88

§ 193 zákona č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
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6. Seznam zkratek
ZnalZ - zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.
ZnalV - prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb. k zákonu o znalcích a tlumočnících
IČ - identifikační číslo právnické či fyzické osoby
PČR - Policie České republiky
OKTE - Odbor kriminalistických a technických expertíz
OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí
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Ukázka Opatření dle § 105/1 trestního řádu – přibrání Děkanátu fakulty Univerzity Palackého Olomouc ve věci podezření z trestného činu ublížení na zdraví

Příloha č. 3:
Ukázka Opatření dle § 105/1 trestního řádu – přibrání Děkanátu fakulty Univerzity Palackého Olomouc ve věci podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti

Příloha č. 4:
Ukázka vyúčtování znalečného ve věci provedení zevní prohlídky, pitvy, histologické
vyšetření ( dva soudní znalci na pitvu, soudní znalec toxikolog)

Příloha č. 5:
Judikát Ústavního soudu ve věci rozdílnosti závěrů znaleckého posudku vyžádaného
účastníkem řízení a posudku vypracovaného soudem přibraným znalcem IV. ÚS 396/99
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Účast znalců a odborníků ve vyšetřování
Abstrakt
Diplomová práce na téma účast znalců a odborníků ve vyšetřování je kompilačním dílem, ve kterém byla využita metoda obsahové analýzy knižních, internetových a
časopiseckých pramenů. Po krátkém uvedení do historie znalecké činnosti se zabývá
zákonnou úpravou znalce a znalecké činnosti zejména pro oblast trestního řízení. Za
využití odborné literatury, platné legislativy a vlastních zkušeností z přípravného řízení
autorka vymezila základní instituty pro využívání odborníků ve vyšetřování. Byly tak
blíže popsány pojmy jako odborník, konzultant orgánu činného v trestním řízení, znalec, znalecký ústav, znalecký posudek a odborné vyjádření. Je zde nastíněna možnost
využití škály expertízní činnosti při práci kriminalistů. S odkazem na svou dosavadní
praxi autorka uvedla nejčastěji využívané formy spolupráce s odborníky a současné
trendy uplatňování odborných vyjádření v praxi. Vedle toho je v práci pojednáno o některých způsobech zajišťování a vyhodnocování kriminalisticky relevantních stop.
Z procesního hlediska je popsán výběr a ustanovení znalce, struktura znaleckého posudku a odborného vyjádření. Důležitou součástí práce je i hodnocení odborných vyjádření
a znaleckých posudků. Zde se autorka snažila zdůraznit vzájemné vazby a formy spolupráce orgánů činných v trestním řízení. Upozornila na některá aktuální témata v oblasti
využívání znalců, jakými jsou otázky nadužívání znalců a přesouvání základních aspektů rozhodování v trestních věcech na znalce.
V posledních několika letech je připravována novelizace zákona o znalcích a
tlumočnících č. 36/1967 Sb., který je již s ohledem na dobu, kdy byl přijat, překonaný.
V práci jsou uvedeny některé diskutované otázky v souvislosti s navrhovanými změnami právních předpisů týkajících se znalecké činnosti.
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Participation of experts and professionals in investigations
Abstract
The topic of the thesis is the involvement of experts and professionals in criminal investigations. It is a compilation work, using the content analysis of books, internet,
and magazine sources. Following a brief background on the history of experts’ activities, it focuses on the legal regulation of experts / expert witnesses and their conduct,
in particular in criminal proceedings. Making use of professional literature, applicable
legislation, and her own experience in pre-trial proceedings, the author defines the basic
concepts of using experts in criminal investigations. Terms such as a professional, consultant to a body involved in criminal proceedings, expert witness, expert institute, expert opinion, and professional opinion are described in detail. The thesis then outlines
the options of using various expert activities in investigators’ work. Referring to her
practical experience, the author presents the most frequently used forms of cooperation
with experts, and current trends in applying professional opinions in pre-trial proceedings. The thesis also deals with certain methods of obtaining and assessing evidence
relevant for criminal investigation. The selection and appointment of an expert, and the
structure of an expert opinion and of a professional opinion are described, from the procedural perspective. An important part of the thesis is an assessment of professional
opinions and expert opinions, while the author emphasises the mutual relations and
forms of cooperation between bodies involved in criminal proceedings. The author also
points out some current issues with the use of experts, such as the possible overuse of
experts and the transference of fundamental aspects of decision-making in criminal
cases to experts. For this, she also makes use of the extensive debate engaged in currently by the professional public on the internet and in the media.
Over recent years an amendment to the Act on Experts and Interpreters No.
36/1967 Coll. has been in preparation, as the law has become outdated, in view of the
time that has passed since its adoption. The amendment is to be passed in the upcoming
months. The thesis thus also tackles some issues being discussed in connection with the
proposed changes to legal provisions concerning experts’ activities.
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