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Znalecký posudek – logická struktura1

Znalecký posudek je z procesního hlediska dů-
kaz2.3 Důkaz ve smyslu právním. Toto je základní 
axiom, ze kterého budu dále vycházet. Znalecký po-
sudek není (nemá být) pouhým tvrzením. Znalecký 
posudek je však také důkaz ve smyslu logickém. 
Je totiž důkazem odvozeným od prvotního důkazu 
– například informací ze spisu. A proto má mít logic-
kou strukturu. Znalecký posudek stojí na formálně 
logickém dokazování. Znalec z podkladů (například 
ze soudního spisu) vyvozuje závěry pomocí svých 
odborných znalostí a prostřednictvím svého úsudku.  
Jinak tomu je u výslechu svědka. Svědek popisuje, 
co zažil, vnímal, cítil, atd. 

Weinbergerova definice důkazu je: „Dokázat 
tvrzení t znamená přesvědčit se o pravdivosti výroku 
t vyvozováním t z jiných pravdivých výroků. Výrok t, 
který se má dokazovat, se nazývá tvrzení (teze, také 
předmět důkazu neboli probandum). Při dokazování 
musíme najít takové zřejmé nebo již dříve dokázané 
výroky, tzv. důkazové prostředky neboli argumenty 
důkazu, z nichž teze logicky vyplývá.“4 

Pro lepší pochopení vložíme do výše uvedené 
definice praktické vsuvky. „Dokázat tvrzení ,cena  
1 akcie je 100 Kč´ znamená přesvědčit se o pravdi-
vosti výroku ,cena 1 akcie je 100 Kč´ vyvozováním 
z jiných pravdivých výroků. Výrok ,cena 1 akcie je 
100 Kč´, který se má dokazovat, se nazývá tvrzení 
(teze, také předmět důkazu neboli probandum). Při 
dokazování musíme najít takové zřejmé nebo již  
dříve dokázané výroky ,například účetní výkazy spo-
lečnosti, či její podnikatelský plán´, tzv. důkazové 

1 Druhý díl seriálu, ve kterém se autor věnuje problematice znaleckého posudku v soudním řízení. Lukáš Křístek se z fana-
tismu věnuje teorii znalectví (autor knihy Znalectví). Živí se jako znalec z oboru oceňování (znalecký ústav ZNALEX, 
s. r. o.), takže je podjatý, protože odstraněním či úpravou § 127a o. s. ř. se může zmenšit trh znaleckých služeb. 

2 Viz § 125 o. s. ř. a § 89 odst. 2 trestního řádu.
3 Nauka uvádí, že znalecký posudek je důkazní prostředek. Důkazem je dle nauky informace – odpověď na položenou 

otázku. Nauka definuje přesněji. Litera zákona hovoří jinak. 
4 WEINBERGER, O., ZICH, O. Logika. Praha 1965, s. 49.

prostředky neboli argumenty důkazu, z nichž teze lo-
gicky vyplývá.“ (termín „logicky vyplývá“ zde zna-
mená, že je použita správná metoda ocenění, a tato 
metoda ocenění je navíc použita správně). 

Znalecký posudek není odrazem nejběžnějšího 
sylogismu, jak je popsán výše. Sylogismus provádí 
obvykle jedna osoba, která si stanoví tezi, argumenty 
i demonstraci. U znaleckého posudku je situace 
odlišná. Zadavatel má tezi, na jejímž základě stanoví 
znaleckou otázku. Znalec tezi nemusí znát, a často 
jí ani nezná. Zadavatel předá znalci i argumenty 
ve formě podkladů pro znalecký posudek. Zna-
lec pomocí logického úsudku dospěje z argumentů 
v závěr. Závěr musí z argumentů logicky vyplývat 
za použití speciálních metod daného oboru. Závěr 
však nemusí být v souladu s danou tezí. 

Znalecký posudek je vystavěn na tomto postupu:
– je dána znalecká otázka,
– argument nebo argumenty (zřejmé anebo doká-

zané výroky ve formě podkladů pro posudek – 
jednoduše soudní spis a důkazy, které soudní spis 
obsahuje), 

– znalec využívá svých odborných znalostí, pro-
střednictvím kterých hodnotí informace ze soud-
ního spisu, aby nakonec  

– odpověděl na položenou otázku (logický úsudek, 
že odpověď vyplývá z argumentů). 
Argumenty, ze kterých znalec vychází při vypra-

cování znaleckého posudku (předpoklady ve zna-
leckém posudku, podklady pro vypracování znalec-
kého posudku), musí být pravdivé a úplné:
– z nepravdivých argumentů (podkladů pro posu-

dek) nemůže vzniknout pravdivý závěr,

Jak má vypadat znalecký posudek
JUDr. ing. Lukáš Křístek, MBA 

soudní znalec

Článek1 využívá základů práva, aby poukázal na vlastnosti, které by měl znalecký posudek mít. Vlastnosti 
posudku rozebírá.
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– z neúplných podkladů nelze vyvodit jistý závěr,
– použitím nesprávné metody se nedojde ke správ-

nému výsledku,
– chybný postup v rámci správné metody nevede 

ke správnému závěru (závěr je pravdivý, pokud 
závěr logicky vyplývá z argumentů).
Znalecký posudek je vždy důkazem odvozeným, 

protože k jeho vypracování znalec potřebuje prvotní 
důkazy – podklady (argumenty), které znalec pou-
žívá. Na argumentech, které jsou podkladem pro 
posudek, záleží i kvalita závěru posudku. 

Posudek a rozsudek – analogie 

Analogicky na znalecký posudek můžeme mít stejné 
nároky jako na rozsudek. Vždyť i rozsudek musí být 
přezkoumatelný, zdůvodnění musí být logické, soud 
se musí vypořádat se všemi zjištěnými skutečnost-
mi. Soudce musí sdělit, které důkazy provedl, jak 
k jednotlivým důkazům přihlédl, atd.

Kdo pro koho píše posudek? 

Znalecký posudek píše znalec, tedy odborník ve 
svém oboru. Zkušený znalec ví, že „koncovým“ 
příjemcem posudku může být soudce. A to i v pří-
padech, kdy znalec píše posudek mimo soudní říze-
ní. Znalec píše posudek pro soudce. Jinými slovy –  
odborník píše posudek pro laika v daném znaleckém 
oboru. 

Znaleckým posudkem se neobrací odborník 
(znalec) ke svým kolegům, jiným odborníkům. 
Nemá povahu vědeckého článku. Naopak posud-
kem znalec vysvětluje složité věci laikům. Posu-
dek má mít spíše didaktickou povahu, proto znalec 
může v posudku zjednodušovat, aby laik pochopil. 
Zjednodušování má však své limity. Limitem je pře-
zkoumatelnost. Další limity stanovuje trestní zákon. 
Posudek nemůže být nepravdivý, hrubě zkreslený či 
neúplný5. Proto by také neměl používat znalec „han-
týrku“ svého oboru. Posudek by měl psát srozumi-
telně pro laika.       

Názor znalce, subjektivita a pravda 

Znalec v posudku odpovídá na zadané otázky. Proto 
například na otázku „Jaká je cena akcie?“ by měl 
znalec odpovědět „Já si myslím, že cena akcie je  
100 Kč.“ Nebo „Podle mého názoru je cena akcie 

5 Viz § 346 trestního zákona.
6 KŘÍSTEK, L. Znalectví. Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 168.

100 Kč.“ Takový závěr by byl „vědecky“ poctivý. 
Takto žádný znalec neodpovídá. Za to by ho uka-
menovali. Advokát by okamžitě začal relativizovat. 
„Tak vy to nevíte jistě? Vy si to jen myslíte? Vy se 
domníváte? Tak podle Vašeho názoru?“ Od znalce 
se očekává, že odpoví: „Cena akcie je 100 Kč.“

Základním judikátem týkajícím se znalecké 
činnosti je judikát sp. zn. 33 Odo 324/2005-254: 
„Znalec je osobou, která prostřednictvím svých 
odborných znalostí posuzuje skutečnosti, které byly 
soudem určeny, a ve znaleckém posudku soudu sdě-
luje subjektivní výsledek tohoto posouzení.“ Znalec 
sděluje svůj subjektiv ní úsudek. Je to jenom člověk. 
A člověk se může mýlit. Proto soud hodnotí důkaz 
znaleckým posudkem. Proto posudek není nadán 
presumpcí správnosti. 

„Pokud soud v rámci soudního řízení využije 
informací ze znaleckého posudku jako podklad pro 
rozhodnutí, subjektivní názor objektivizuje. Subjek-
tivní názor znalce se tímto stává ,objektivníʻ prav-
dou v rámci daného sporu.“6 

Pravdivost je tedy základní vlastností znalec-
kého posudku. Aby soud mohl zjistit, že posudek 
je pravdivý, posudek musí být přezkoumatelný. 
Soudy však často místo pravdivosti zkoumají, zdali 
je znalecký posudek přesvědčivý. To je chybou, pro-
tože existují přesvědčivé nepravdivé posudky. 

Přezkoumatelnost – další vlastnost 
posudku 

Znalecký posudek nemůže být pouhým tvrzením. 
Pokud soud položí otázku: „Jaká je cena akcie?“ 
A znalec odpoví: „Cena akcie je 100 Kč.“, aniž by 
v posudku zdůvodnil, jak k výsledku dospěl, pak se 
jedná jen o tvrzení.  

Z judikátu sp. zn. 30 Cdo 352/2008: „Aby soud 
mohl znalecký posudek odpovědně hodnotit, nesmí 
se znalec omezit ve svém posudku na podání odbor-
ného závěru, nýbrž z jeho posudku musí mít soud 
možnost seznat, z kterých zjištění v posudku znalec 
vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na 
základě jakých úvah došel ke svému závěru. Závěry 
znaleckého posudku přitom nelze bez dalšího přebí-
rat, ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jiný-
mi důkazy, a to zejména tehdy, jestliže mohou být po-
chybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku.“

Podle mého názoru znalecký posudek musí 
být důkazem ve smyslu logickém. Pokud si čtenář  
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posudku dá tu práci a pozorně posudek studuje, pak 
musí být schopen pochopit, jak znalec uvažoval. 
Znalecký posudek proto musí být přezkoumatel-
ný. To je jeho další základní vlastnost.  

Aby byl posudek přezkoumatelný, měl by znalec: 
– uvést znalecké otázky, na které odpovídá,
– uvést podklady, které měl k dispozici,
– uvést podklady, o které znalec žádal a neobdržel 

je,
– podklady, které nejsou součástí spisu, založit do 

spisu, nebo by tyto podklady měly být součástí 
příloh znaleckého posudku (například pokud 
znalec oceňuje nemovitost porovnávacím způso-
bem a používá inzerát jiné nemovitosti, se kterou 
srovnává, pak by inzerát měl být uveden v pří-
loze posudku),

– uvést, kterými metodami lze problém řešit 
(na příklad uvést oceňovací metody, pokud zna-
lec oceňuje),

– uvést, kterou metodu vybral pro řešení problému  
a proč,

– popsat a vysvětlit postup, kterým dospívá k vý -
sledku (například postup, kterým znalec oceňuje; 
sdělit, jaké vzorce jsou v posudku), které vstupní 
podklady použil, a proč, a jak vyvozoval ze 
vstupních podkladů (argumentů) závěry; po  stup 
vyvozování závěrů z argumentů nazýváme dů -
sledkový vztah,

– odpovědět na znalecké otázky.

Vstupní podklady 

Znalec by měl v posudku uvést, které podklady 
měl pro odpověď na znaleckou otázku k dispozici. 
I kdyby uvedl jen, že měl soudní spis. Znalec by měl 
po prostudování spisu zjistit, zdali má všechny pod-
klady, které potřebuje pro odpověď na otázku. Zna-
lec by měl uvést taxativní výčet podkladů, které měl. 
A které si obstaral. Přičemž obstarání podkladů pod-
léhá procesním předpisům. Při kontrole vstupních 
údajů přezkoumáváme mimo jiné, zdali podklady 
jsou úplné. Měl znalec všechny podklady, které jsou 
dostupné a zároveň nutné pro zpracování posudku? 
Pokud měl znalec všechny podklady nutné pro zpra-
cování posudku, přezkoumáváme, zdali tyto pod-
klady jsou pravdivé. Které podklady znalec potře-
buje pro zodpovězení znalecké otázky, je odborná 
otázka skutková. Našel jsem k tomu judikát z roku 
1928, který je výstižný – Zm I 746/28: II. „Otázka 
postačitelnosti podkladu pro podání spolehlivého 

posudku jest otázkou odbornou, již řešiti je znalcům 
podle jejich přísahy.“

Znalec samozřejmě musí přesně uvést, které 
podklady použil. Nemůže jen uvést, že informace je 
ze spisu, když spis má 2 000 stran. Měl by sdělit, 
„jak vyplývá ze strany 58 spisu“, či by měl důležitou 
určující stranu spisu ofotit do posudku jako přílohu 
posudku. 

Uvedení a výběr použitelných metod 

Obvykle je možno problém řešit pomocí různých 
metod v rámci daného oboru. Znalec by měl uvést, 
které metody řešení přicházejí teoreticky v úvahu, 
a vysvětlit, kterou metodu řešení pro daný problém 
vybral, a proč nepoužil ostatní metody. 

Znalcův postup – důsledkový vztah 

Už známe podklady, ze kterých znalec vychází, 
a metodu, kterou použije. Přezkoumatelný musí být 
i postup, kterým znalec z premis (podkladů) dospěl 
k závěrům. Postup vyvozování závěrů z argumentů 
nazýváme důsledkový vztah, který definujeme takto: 
„... tvrzení, že důsledek je logicky nutně pravdivý, 
jestliže jsou pravdivé všechny premisy. Platnost 
důsledkového vztahu je zcela nezávislá na tom, zda 
jsou premisy skutečně pravdivé, zda jde o domněnky 
s nejistou pravdivostí, nebo zda jde o předpoklady 
ireálné (nepravdivé). … Jak dokazuje logika plat-
nost důsledkového vztahu? Vychází vždy z přesné 
strukturní analýzy článků důsledkového vztahu. Na 
tomto základě se pak postupuje různými metodami, 
zejména vyvozováním z daných axiomů podle sta-
novených pravidel, nebo se o platnosti rozhodne 
určitými operacemi, nebo se aplikují obecné návody 
(schémata) dedukce. …. Vyvozování důsledků se 
děje důsledkovým vztahem, který nás opravňuje tvr-
dit důsledek, jsou-li dány jeho premisy. Tuto operaci 
přechodu od premis k důsledku lze provést zejména 
v těchto případech:
– Jsou-li všechny premisy logicky pravdivé;
– Přesvědčili-li jsme se o pravdivosti všech premis 

zkušeností (včetně případu, že některé z nich jsou 
logicky pravdivé;

– Chápeme premisy jako předpoklady, které rozví-
jíme v důsledky;

– Chápeme premisy (nebo některé z nich) jako 
hypotézy, které ověřujeme ověřením důsledků.
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V případě a) bude i důsledek logicky pravdivý. 
V případě b) je důsledek empiricky dokázán.“7 

Znalec je plně odpovědný za správné použití 
důsledkového vztahu!

Znalec však nemůže důsledkový vztah jen pou-
žít. Musí důsledkový vztah i popsat, aby bylo jasné, 
jak postupoval, i čtenářům posudku. Například při 
oceňování znalec nemůže říct jen výsledek, musí 
uvést, jak při oceňování postupoval. To se obvykle 
děje přiložením excelovské výpočtové tabulky do 
posudku. Znalec by měl také v tomto případě sdělit, 
jak má v excelovské výpočtové tabulce nadefinová-
ny vzorce. Protože chybu může znalec udělat i špat-
ným početním úkonem.  

Metody používané znalcem při 
důsledkovém vztahu   

Ať už si to znalec uvědomuje nebo ne, používá různé 
metody při vypracování posudku. A používá různé 
druhy úsudků. Metody myšlení rozdělíme do dvou 
skupin: metody empirické a logické. Empirickými 
metodami rozumím pozorování, měření, experiment 
(pokus). Logické metody znalec používá v každém 
posudku. Pomocí logických metod dospívá k závě-
rům, které jsou zdůvodnitelné a odůvodnitelné. 
Logické metody na sebe navazují a v rámci vědecké 
práce či vyhotovení posudku se často kombinují. 
Logickými metodami chápu analogii (podobnost), 
abstrakci (odlučování odlišností), analýzu, syntézu, 
dedukci, indukci.  

Znalec používá také úsudky. Úsudkem chápu 
postup, kdy ze známých faktů jsou vyvozena fakta 
nová. Úsudek je základní metoda, kterou znalec 
ve svém posudku používá. Znalec z podkladů na 
základě svých zkušeností a znalostí daného oboru 
pomocí úsudku odpovídá na položené otázky. Úsu-
dek představuje znalcovu činnost, pomocí které 
z podkladů vyvozuje odpovědi. Úsudky se dělí na 
deduktivní a pravděpodobnostní. Vedle výše uvede-
ných metod znalec používá metody daného oboru. 
Například znalec z oboru oceňování používá oceňo-
vací metody. 

Konkrétní použití metod

Při studiu a vyhodnocování podkladů znalec zkoumá 
jejich úplnost a správnost. Dané podklady analyzu-
je na základě svých zkušeností a znalostí. Rozkládá 

7 WEINBERGER, O. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. Stát a právo, č. 13, Praha, 1967, s. 192–194.

podklady a informace v nich uvedené na základní 
prvky, případně odhaduje správnost a kvalitu pod-
kladů. Následně selektuje jednotlivé informace 
a podklady na podklady potřebné a nepotřebné – re-
dukuje, abstrahuje. Při vypracování popisné části 
znaleckého posudku – nálezu – znalec propojí infor-
mace, které pokládá za důležité (po fázi redukce). 
Používá syntézu – spojuje části (jednotlivé informa-
ce) do jednoho celku. 

Běžně se uvádí jako hlavní metoda postupu od 
nálezu znaleckého posudku k stanovení závěru de-
dukce (odvození) pomocí znalcova úsudku. Samot-
né vypracování posudku má povahu deduktivního 
usuzování, vyvozování úsudku z daných premis. Ve 
vypracování posudku se nejvíce projeví znalcovy 
odborné znalosti a vědomosti. Zde znalec odborným 
postupem vyvozuje z dodaných podkladů (premis) 
pomocí odborných znalostí závěry. K tomu mu slou-
ží kromě deduktivního úsudku i výše zmíněné logic-
ké operace a další úsudky. Vždy záleží na metodě, 
kterou zvolí pro vyvozování.

Přílohy posudku 

Aby příjemce mohl přezkoumat posudek, musí ne -
jen vědět, jaké podklady znalec použil, avšak tyto 
podklady, musí mít také k dispozici. Proto podklady, 
ze kterých znalec vycházel, musí být přílohou 
posudku, pokud nejsou veřejně dostupné. Případně 
se může znalec odkázat na konkrétní stranu spisu.  
Výjimkou mohou být informace, které jsou ob   chod-
ním tajemstvím, nebo není možné je publikovat 
z jiných důvodů. Význam příloh spočívá v možnosti 
přezkoumat názor a postup znalce. 

Nedávno jsem přezkoumával oceňovací posu-
dek, kde znalec uvedl, že měl k dispozici inzerát 
na prodej pozemku za částku 49 500 000 Kč. Daný 
inzerát nebyl přílohou posudku. Já jsem dohledal 
inzerát, kterým se předmětný pozemek nabízel za 
39 000 000 Kč. I to se mi zdálo hodně, takže jsem 
si obstaral kupní smlouvu. Pozemek byl prodán za 
25 000 000 Kč. 

Náležitosti posudku – formální 

Formální náležitosti znaleckého posudku vyplý-
vají z právních předpisů. Můžeme je rozdě-
lit na náležitosti obecné a náležitosti zvláštní. 
Srovnej například § 13 zákona č. 36/1967 Sb., 
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o znalcích a tlumočnících, a § 13 prováděcí vyhlášky  
 – Náležitosti posudku. A například § 75 zákona 
o přeměnách obchodních společností a družstev 
(zákon č. 125/2008 Sb.) k náležitostem zvláštním.  

Formální a obsahová náležitost posudku je uve-
dena v prováděcí vyhlášce, kde v § 13 odst. 2 se 
požaduje, aby znalecký posudek měl část nálezovou 
a část posudkovou.  

„V posudku uvede znalec popis zkoumaného 
materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, 
k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, 
na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky 
(posudek).“ 

Co znalec nalezl v podkladech, uvede v nálezo-
vé části. Jak tyto informace posoudil, by mělo být 
v posudkové části. Mnohdy se toto členění nedo-
držuje. Občas je to i výhodou, protože by byl po-
sudek nepřehledný. Ale i výše uvedená formální 
rozčlenění má základ v logické struktuře posudku. 
Tak se o tom psalo již v předminulém století: „Po-
dobně jako řízení civilní činí i trestní řízení rozdíl 
mezi nálezem (visium repertum) a dobrým zdáním 
znalců. Nálezem rozumí se zpráva, kterou znalci 
podávají o tom, co pozorování svým byli shledali; 
posudek (dobré zdání) obsahuje logický soud, jejž 
znalci dle pravidel svého odborného vědění z urči-
tých skutečností vyvozují. Nález a posudek jsou však 
v těsné souvislosti a musí úplně spolu souhlasiti,  
 

8 VESELÝ, F. X. Všeobecný slovník právní. Díl pátý, Praha: 1899, náklad vlastní, s. 862.

má-li výpověď znalců sloužiti za základ trestního 
rozsudku.“8

Náležitosti posudku – obsahové 

O obsahových náležitostech bylo pojednáno výše, 
kdy jsem uváděl, jak má posudek vypadat, aby byl 
přezkoumatelný. 

Náležitosti posudku – procesní 

Procesními náležitostmi chápu, zdali znalec při vy -
pracování posudku postupoval v souladu se zákony. 
Či zda posudek vykazuje takové procesní vady, pro 
které nemůže být posudek jako důkaz použitelný. 
Hlavních procesních vad se může znalec dopustit 
při obstarávání podkladů. 

Závěr 

Úsudek, který znalec uvádí v posudku, je subjek tiv-
ním názorem znalce. Soud v rámci soudního řízení 
zkoumá, zdali tento subjektivní názor zobjektivizuje 
a použije jako podklad pro rozhodnutí. Předpokla- 
dem pro zobjektivizování znaleckého úsudku je 
jeho hodnocení. Aby bylo co hodnotit, musí být 
posudek přezkoumatelný. Článek ukazuje, jak má 
posudek vypadat, aby byl přezkoumatelný.  

Přehled právních předpisů, které nabyly účinnosti* 
od 15. 1. 2017 do 15. 2. 2017

1. zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník | účinnost: 1. 2. 2017
2. zákon č. 461/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření | účinnost: 1. 2. 2017
3. zákon č. 367/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi | účinnost: 

1. 2. 2017
4. zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů | účinnost: 9. 2. 2017

* Názvy zákonů byly pro větší přehlednost redakčně zkráceny. V podrobnostech redakce odkazuje  na Sbírku zákonů 
a systém ASPI. Podněty k této rubrice zasílejte na adresu: casopissoudce@wolterskluwer.com.


