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měla nastavený vhodný compliance program, je 
otázkou. Podle základních pravidel trestního řízení 
by měla policie, státní zástupce, popřípadě až soud, 
k takovému tvrzení provést dokazování a každý 
soudný člověk si dokáže představit jeho hloubku 
a šíři. V takovém dokazování samozřejmě nepůjde 
jen o to, osvětlit, zda právnická osoba měla nějaký 
model řízení, ale o to, zda je takový model úplný, 
vhodný, účinný a zda ve společnosti efektivně 
působil. Nejsem si jist, jestli právě tento stav měl 
zákonodárce na mysli, když možnost zproštění se 
trestní odpovědnosti právnickým osobám poskytl. Na 
rozdíl od původních záměrů s trestní odpovědností 
právnických osob by toto znamenalo kolaps řízení 
v jejich věcech. Trestní postih právnické osoby měl 
naopak řešit problémy s nesnadnou identifikací 
odpovědné osoby v organizační struktuře, postih 
majetku pravého adresáta výhod, rychlé řízení, 

pokud jde o dokazování, neboť dle idey tohoto druhu 
trestní odpovědnosti se vina lépe a účinněji prokazuje 
kolektivnímu subjektu, za předpokladu, že je možno 
jej vinit za jednání celé řady individuálních subjektů 
nota bene i když se nezjistí konkrétní osoba jednající. 

V neposlední řadě je nutno vzpomenout do
savadní českou právní praxi, kdy většinou jsou 
stíhány právnické osoby zbavené veškerého ma
jetku, naposledy zastupované jednatelem, jehož 
charakteristika nejlépe odpovídá nefor málnímu 
pojmu „bílý kůň“, které jsou v řízení zastupovány 
opatrovníky z řad advokátů. Nevím, jestli právě 
tento stav byl původním cílem zákonodárce a jestli 
institut zproštění se trestní odpovědnosti právnické 
osoby, nebude mít praktický efekt jen v tom, že 
trestní řízení proti právnickým osobám se ještě více 
zkomplikuje a vzdálí svému zákonem avizovanému 
poslání. 

Autor článku11 navazuje na stať z předcházejícího 
čísla – Jak má vypadat znalecký posudek. Sděluje, 
jak hodnotit posudek v širších souvislostech. Uvádí, 
jaké náležitosti posudku se mají hodnotit. 

Kdo hodnotí, ten rozhoduje (obvykle)

Znalecký posudek je z pohledu procesního práva 
důkazem. V rámci volného hodnocení důkazů soud 
posudek hodnotí. Hodnotí ho, aby následně rozhodl. 
Aby vydal rozsudek či usnesení. Soud hodnotí 
posudek a rozhoduje, zdali informaci z posudku 
(odpověď na položenou otázku) využije pro své 
rozhodnutí. Z výše uvedeného existuje jedna 
výjimka, o které pohovořím dále. Kromě soudu 

 Poznámka redakce: Vážení čtenáři časopisu Soudce, v tomto čísle otiskujeme další článek o znaleckých posudcích. Chtěli 
bychom vás opět vyzvat k tomu, abyste se připojili do odborné diskuse a případně své příspěvky či podněty posílali na 
adresu redakce (casopissoudce@wolterskluver.com.)

1 Lukáš Křístek se z fanatismu věnuje teorii znalectví (autor knihy Znalectví). Živí se jako znalec z oboru oceňování. 

hodnotí posudek také strany sporu, případně posudek 
hodnotí jiný znalec v rámci revizního posudku.  

Koncepce znalecké činnosti 

Znalecká činnost ve své teoretické podstatě byla 
budována na koncepcích. Můžeme vysledovat 
celkem čtyři koncepce. Znalectví jako fenomén se 
začíná prosazovat s rozvojem vědy, kdy již jedna 
osoba (soudce) nemůže postihnout všechny 
problémy dokazování. Různé koncepce se začínají 
tvořit v 19. století.  

Koncepce znalecké činnosti zde zmiňuji, protože 
na ně naváži dále právě v části hodnocení obsahu 
znaleckého posudku.

Hodnocení znaleckého posudku  
(a nekvalitní judikatura)

JUDr. ing. Lukáš Křístek, MBA, 
Znalecký ústav ZNALEX, s. r. o., člen skupiny Moore Stephens
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	Znalec jako pomocník soudu – inkviziční 
proces 

Pojetí vycházelo ještě ze starého inkvizičního pro
cesu. Vidělo ve znalci pomocníka soudu. Koncepce 
je charakterizována znalcem jako „zvětšovacím 
sklem v rukou soudce. Expertiza je jenom sklo, které 
zvětšuje předměty. Soudce, který má možnost ho 
používat, je oprávněn uvážit, jsou-li plně zřetelné ty 
obrazy, které mu zobrazuje“.2 Znalec je v tomto 
pojetí pokládán za nástroj v rukou soudce. 

	Znalec jako svědek 

Další koncepcí bylo ztotožňování znalce a svědka. 
Znalecký posudek je zde pokládán za druh svědecké 
výpovědi. Na tuto koncepci navázal ještě Výnos 
ministerstva spravedlnosti z 5. ledna 1925,  
č. 55.476/24, který ustanovuje funkci znaleckého 
svědka: „Za znalecké svědky jest pokládati ony 
svědky, kteří sice právě tak nahodile jako každý jiný 
svědek a nikoli následkem ustanovení za znalce 
vnímali skutečnosti nebo stavy, avšak pro odborné 
své vzdělání a zkušenosti nabyté v povolání, jsou 
schopni vnímati věcně úplněji a správněji.“ 

	Posudek – samostatná forma důkazu 

Jiná koncepce představuje znalecký posudek jako 
samostatnou formu důkazu. Tak se stalo trestním 
řádem z roku 1873 (č. 119/1873 říš. zák.), kdy 
soudce hodnotí znalecký posudek jako důkaz volně 
jako jiné důkazy. Tato koncepce platí v ČR dodnes. 

	Znalec – vědecký soudce 

Poslední koncepcí, kterou zmíním, je postavení 
znalce jako vědeckého soudce (iudex facti). Dle této 
koncepce není soudce schopen zhodnotit znalecký 
posudek a je závislý na znalci. Proto navrhuje, aby 
se znalec podílel na rozhodnutí soudu. Tato teo re
tická koncepce se v našem právním řádu neprosadila. 
V právní praxi však soudci mnohdy znalecký 
posudek nehodnotí a jeho závěry přebírají. Koncepce 
vědeckého soudce souvisí s hodnocením obsahové 
stránky znaleckého posudku. 

2 BONNIER, E. Traité théorique et pratique des preuves en driot civil et en driot criminal. T. I., Paris: 1873,  
s. 124, citováno dle MUSIL, J. Některé otázky znaleckého dokazování v trestním řízení a teorie kriminalistické expertizy. 
Acta Universitatis Caroline, Juridica, 1974, Monographia XX – Praha: 1974, s. 12.

3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika

Co je to „hodnocení“ či „kritika“

Ústavní soud říká, že posudek se má kriticky hod
notit – viz dále. V obecné rovině je rozvinut termín 
„kritika“ na české wikipedii. Protože je termín vy
světlen jasně, přebírám vysvětlení pro účely tohoto 
článku.

„Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umě-
ní rozlišovat a posuzovat) znamená jako činnost 
hodnocení, posouzení, ocenění. … Účelem a smys-
lem kritiky je analyzovat, rozlišovat, hodnotit. … 
Ideálem je kritika nestranná, věcná, jak to klasicky 
vyjadřuje požadavek, aby kritik posuzoval vycházeje 
,z věci samé̕ (kata to auto, Aristotelés). To vyžaduje, 
aby se kritik s kritizovanou věcí do hloubky seznámil, 
aby ji dokázal porovnat s jinými a dokázal přiměřeně 
rozlišit její dobré a špatné, slabé a silné stránky.

Výsledek kritikovy práce může být buď spíše 
příznivý, pozitivní, anebo naopak negativní, záporný. 
V obou případech však musí být zdůvodněný: 
hanopis nebo pomluva není kritika. Smyslem a úče-
lem kritiky je, aby ukázala silné a slabé stránky díla, 
a to také s ohledem na možnou nápravu, ta ale už 
není úkolem kritika. Kritik má ukázat nedostatky 
kritizované věci, není však povinen navrhovat, jak se 
mají napravit.“3 

Co se v posudku hodnotí  

Soudce může hodnotit čtyři typy náležitostí posudku 
a navíc může porovnávat více posudků mezi sebou. 
Často spis obsahuje na obdobnou otázku různé 
odpovědi různých znalců, viz situace po přijetí  
§ 127a o. s. ř. a obdobně v trestním řízení (§ 110a).

	Relevance posudku 

Posune informace zjištěná znalcem soudní řízení 
dále? Má vůbec smysl zjišťovat, zdali je informace 
pravdivá? Soud zjišťuje, kde byl pan XY v úterý. 
Znalec zjistil, že ve čtvrtek byl pan XY v Brně. 
Informace není relevantní. Takovým posudkem se 
nemá smysl dále zabývat. 

	Procesní náležitosti posudku – zákonnost

Pokud má smysl se posudkem zabývat, pak je 
otázkou, zdali je posudek právně použitelný v daném 
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řízení. Je posudek vypracován v souladu s procesními 
předpisy? A samozřejmě v souladu s judikaturou, 
která právní předpisy vykládá? Pokud ne, dá se 
procesní pochybení následně zhojit? Nebo je 
procesní pochybení jen malého charakteru, takže je 
přesto posudek v řízení použitelný? Anebo je 
procesní pochybení znalce natolik velké, že posudek 
v řízení není použitelný? Procesní pochybení jsou 
různého charakteru. Všechny chyby zde nevy
jmenuji, vždy bychom na některé zapomněli. Výčet 
je proto jen příkladmý. 

Podjatost znalce: Vypracoval posudek znalec, 
u kterého lze mít „pro jeho poměr k věci, k orgánům 
provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zá-
stupcům pochybnost o jeho nepodjatosti?“ (§ 11 
odst. 1 zákona o znalcích č. 36/1967 Sb.). Domnívám 
se, že toto pochybení nelze dodatečně zhojit, i kdyby 
byl posudek pravdivý a vynikající. 

Osobní výkon činnosti: Rt 29/86 3 To 54/84 
[Sb. NS 86, 4–5: 244]: „Posudok, ktorý nevypracoval 
poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho 
menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania 
ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný 
prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Obdobně Usnese 
ní KS Ústí nad Labem sp. zn. 10 Co 615/2004. Do
mnívám se, že toto pochybení nelze dodatečně zho
jit, i kdyby byl posudek pravdivý a vynikající. 

Usnesení o přibrání znalce: 3 To 43/93: 
,,Zákonným podkladem znaleckého posudku je jen 
pravomocné usnesení o přibrání znalce, i když 
stížnost proti němu nemá odkladný účinek a usnesení 
je vykonatelné před právní mocí. Nebylo-li usnesení 
o přibrání znalce oznámeno také obviněnému, pokud 
je oprávněn podat proti němu stížnost, nemůže 
usnesení nabýt právní moci.“

Procesní vadou je například získání znaleckých 
podkladů nezákonnou cestou, srovnej I. ÚS 1012/07; 
nebo revizní posudek nemůže zpracovávat osoba, 
která zpracovala původní posudek, srovnej 5 To 1/84. 

	Formální náležitosti posudku 

O formálních náležitostech pojednává zákon 
o znalcích a prováděcí vyhláška. Například písemný 
posudek musí být sešit šňůrou. Formální náležitosti 
znaleckého posudku jsou stanoveny hlavně v zákoně 
č. 36/1967 Sb. a ve vyhlášce č. 37/1967 Sb.  
B 1/1988-12-II: „Formální vady písemného znalec-
kého posudku (chybný název, nedostatek znalecké 
do ložky, a znalecké pečetě atd.) lze zpravidla 

4 Dostupné z http://www.iustin.cz/files/nsznalci.pdf

napravit při výslechu znalce před soudem.“ Formál
ní vady znaleckého posudku je možno následně od
stranit. 

Hodnocení obsahu posudku – pravdivost  
v rámci občanského soudního řádu

Proč je nutno hodnotit obsah posudku? Protože 
znalec v posudku sděluje svůj subjektivní názor. 
A soud v rámci řízení zjišťuje, zdali subjektivní 
názor znalce zobjektivizuje. 

Až dosud byl článek psán v obecné rovině pro 
všechny typy řízení. Tato část pojednává o hodnocení 
znaleckého posudku v civilním řízení. Posledním 
a nejdůležitějším okruhem hodnocení je obsahová 
správnost neboli pravdivost. Existují dvě koncepce 
hodnocení posudku.  

	Starší koncepce nejvyššího soudu a proč je 
špatně

Koncepce byla poprvé uvedena v rozhodnutí Nej
vyššího soudu České socialistiké republiky Cpj 
161/79 [R 1/1981 civ.], č. 1 /1981 sb. rozh. K někte
rým otázkám postupu soudů a státních notářství při 
provádění důkazu znaleckým posudkem v občan
ském soudní řízení a v řízení před státním notářstvím.

(Ze zprávy o úrovni znaleckého dokazování 
u soudů a státních notářství, Cpj 161/79 
občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České 
socialistické republiky, schválené usnesením pléna 
Nejvyššího soudu ČSR z 23. 12. 1980, Pls 3/80).4

„Při hodnocení důkazu znaleckým posudkem se 
soud musí zabývat tím, zda posudek znalce má 
všechny formální náležitosti, tedy zda závěry uve-
dené ve vlastním posudku jsou náležitě odůvodněny 
a zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda znalec 
vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl zadán, zda 
přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl 
vypořádat, zda jeho závěry jsou podloženy výsledky 
řízení a nejsou v rozporu s výsledky ostatních 
provedených důkazů. Soud však nemůže přezkou
mávat věcnou správnost odborných závěrů znalce, 
neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti 
anebo je nemají v takové míře, aby mohli toto 
přezkoumání zodpovědně učinit. To však nezna-
mená, že je soud vázán znaleckým posudkem, že jej 
musí bez dalšího převzít. Pokud soud má pochybnosti 
o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej 
nahradit vlastním názorem, nýbrž musí znalci uložit, 



18  3 | 2017 Soudce

O D B O R N É  Č L Á N K Y

aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak 
odstranil jeho nedostatky, popřípadě aby vypracoval 
nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, 
aby věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke správnosti 
již podaného posudku.“  (zvýrazněno Křístek)

Judikát je také citován pod označením R1/1981, 
s. 24–25: „Soud však nemůže přezkoumávat správ-
nost odborných závěrů znalce, neboť k tomu soudci 
nemají odborné znalosti nebo je nemají v takové 
míře, aby mohli toto přezkoumání zodpovědně 
učinit.“5 

Dle uvedeného judikátu má soud zkoumat  
7 náležitostí:
– zda posudek znalce má všechny formální 

náležitosti, 
– zda závěry uvedené ve vlastním posudku jsou 

náležitě odůvodněny, 
– zda jsou závěry podloženy obsahem nálezu, 
– zda znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl 

zadán, 
– zda přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se 

měl vypořádat, 
– zda jeho závěry jsou podloženy výsledky řízení, 
– zda jeho závěry nejsou v rozporu s výsledky 

ostatních provedených důkazů. 
Soud však dle judikátu nemůže přezkoumávat 

věcnou správnost odborných závěrů znalce, neboť 
k tomu soudci nemají odborné znalosti anebo je 
nemají v takové míře, aby mohli toto přezkoumání 
zodpovědně učinit.

Jako znalec věnující se 20 let oceňování vím, že 
existují znalecké posudky, které mají 6 z uve de
ných 7 náležitostí6, a přesto nejsou pravdivé (ob
sahově správné). Pokud znalec ví, že soud nezkoumá 
obsahovou správnost, pak píše posudky „lehčí ru
kou“. Uvedený judikát nejde k „jádru“ věci. Je for
malistický. Uvedený judikát je citován v ko mentáři 
k občanskému soudnímu řádu: „hodnocení soudu 
nepodléhají odborné znalecké závěry ve smyslu 
jejich správnosti“.7 Možná i v dalších soudobých 
komentářích. Uvedený judikát byl hojně využíván 
v judikatuře Nejvyššího soudu, například 25 Cdo 
583/2001, 21 Cdo 1936/2004 či 21 Cdo 966/2004. 
A v jednom případě i Ústavním soudem – I. ÚS 
483/01. Judikát vychází z koncepce „vědeckého 
soudce“ – viz výše. 

Praktické důsledky judikátu jsem zažil na vlastní 
kůži. Obhajoval jsem posudek s doložkou dle § 127a 

5 Citováno dle ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. vydání. Linde, 2009, s. 316. 
6 Znalec nemůže ovlivnit poslední náležitost „zda jeho závěry nejsou v rozporu s výsledky ostatních provedených důkazů“. 

Stává, že posudky stran sporu mají 6 náležitostí a jsou vzájemně v rozporu – viz § 127a o. s. ř.
7  BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, s. 593.

o. s. ř. před soudem. Druhá strana sporu mne 
vyslýchala 6 hodin. Já jsem 6 hodin odpovídal 
a vysvětloval. A poté se na mne samosoudce trochu 
omluvně usmál a řekl: „Víte pane znalče, my 
nemůžeme hodnotit obsahovou stránku posudku.“ 
A pak výslech pokračoval ještě 2 hodiny. Měl jsem 
pocit ztraceného času. 

	Novější koncepce 

Od uvedených judikátů se posléze distancoval 
Ústavní soud, který zavádí koncepci nutnosti 
hodnocení odborných závěrů znalce soudem. 

I. ÚS 49/06: „Ponechávat bez povšimnutí věc
nou správnost znaleckého posudku, slepě důvěřovat 
závěrům znalce, by znamenalo ve svých důsledcích 
popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem 
podle jeho vnitřního přesvědčení, a naopak pri
vilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za 
skutkovou správnost soudního rozhodování na znal-
ce; takový postup nelze z ústavněprávních hledisek 
akceptovat. V případě závažných skutkových rozporů 
a pochybností o správnosti znaleckého posudku, kte-
ré se nepodaří odstranit, musí soud postupovat podle 
pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch 
obviněného.“ (zvýrazněno Křístek)

III. ÚS 299/06: „Hodnotit je třeba celý proces 
utváření znaleckého důkazu, včetně přípravy 
znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro 
znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost 
teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje 
své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem 
a způsob vyvozování závěrů znalce. Metodologie 
znaleckého dokazování vyžaduje, aby jak orgány 
činné v trestním řízení, tak samotný znalec kriticky 
hodnotili úplnost a bezvadnost podkladových 
materiálů, které znalec podrobuje svému zkoumání. 
Znalec nesmí sám vyloučit některé z předložených 
podkladů jen proto, že nezapadají do jím vytyčené 
verze události. Ponechávat bez povšimnutí věcnou 
správnost znaleckého posudku, slepě důvěřovat 
závěrům znalce, by znamenalo ve svých důsledcích 
popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem 
podle svého vnitřního přesvědčení, privilegovat 
znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou 
správnost soudního rozhodování na znalce; takový 
postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat. 
Pro posouzení věrohodnosti znaleckého posudku 
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není bez významu ani formální a logická skladba 
předloženého posudku, přesnost uváděných údajů, 
pečlivost věnovaná slovní formulaci dokazovaných 
skutečností.“ (zvýrazněno Křístek) 

Ústavní soud v roce 2008 svou judikaturu zopa
koval plenárním nálezem. 

Sp. zn. PL ÚS 11/08: „Ústavní soud – ačkoli 
podobné úvahy přesahují předmět řízení vymezený 
ústavní stížností  –  v tomto směru konstatuje, že ve 
sporném řízení je třeba s takovým posudkem 
nakládat jako s kterýmkoli jiným skutkovým 
podkladem; není nadán presumpcí správnosti, 
a soud proto nemůže z jeho obsahu vycházet ve 
smyslu § 135 odst. 2 OSŘ. Je důkazem, který soud 
hodnotí jako kterýkoli jiný s tím, že je na účastnících, 
jaké prostředky použijí ke zpochybnění posudkových 
závěrů. Z uvedeného je zřejmé, že stávající přístup 
civilních soudů, reprezentovaný rozsudky Nejvyššího 
soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1936/2004, a 21 Cdo 
966/2004 (soudy v občanském řízení nepřezkoumá- 
vají obsah lékařského posudku, nicméně zkoumají, 
zda takový posudek má potřebné náležitosti a zda 
byl vydán k tomu příslušným lékařem), je do bu-
doucna třeba změnit s tím, že se nelze vyhýbat zkou
mání správnosti obsahu posudku. Ostatně tento 
náhled opakovaně Ústavní soud prezentoval 
i v právně obdobných případech přezkumu rozhod-
nutí ve věcech důchodového zabezpečení – odborná 
lékařská posouzení soud hodnotí jako kterýkoli jiný 
důkaz, byť se zpravidla jedná o důkaz stěžejní (srov. 
nepublikované usnesení sp. zn. I. ÚS 1132/07,  
III. ÚS 51/05).“ (Nález PL ÚS ze dne 23. 9. 2008)

Ústavní soud naznal, že se jedná o důležitou 
otázku, kterou obecné soudy přehlíží. Vysloveně 
zmiňuje dva judikáty Nejvyššího soudu, proti 
kterým se vymezuje. Kdo se domníval, že tím je 
problém vyřešen, ten se zmýlil. Daná judikatura 
vychází z koncepce posudku jako samostatné formy 
důkazu.

	Pozdější vývoj

Problém vyřešen není. Plenární nález Ústavního 
sou du nebyl následně při tvorbě judikatury brán 
v potaz Nejvyšším soudem ani Ústavním soudem. 
I poté v letech 2009 a 2010 Nejvyšší soud zastával 
názor, že nelze hodnotit obsahovou správnost po
sudku (srovnej 28 Cdo 4930/2009 a 33 Cdo 

8 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád, komentář.  
I. díl, Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 584. 

9 Existuje i možnost, že PL ÚS 11/08 byl pozdější rozhodovací činností pléna ÚS „překonán“, což jsem nedohledal. Pak by 
však měl být překonán jiným plenárním nálezem. A judikát se nezmiňuje o žádném plenárním nálezu.

4316/2009 či 22 Cdo 1810/2009 nebo 28 Cdo 
1568/2010). Komentář k občanskému soudnímu 
řádu snad ze setrvačnosti plenární nález nezohlednil. 
„Proto není soud podle ustáleného výkladu 
judikatury oprávněn přehodnocovat závěry znalce 
po věcné stránce.“8 

I Ústavní soud ve svém judikátu II. ÚS 3147/10 
přebírá původní koncepci (nehodnocení obsahu 
posudku). „Při hodnocení důkazu znaleckým po-
sudkem se soud musí zabývat tím, zda posudek 
splňuje všechny formální náležitosti, zda závěry 
uvedené ve vlastním posudku jsou náležitě odů-
vodněny a zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda 
znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl zadán, 
zda přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl 
vypořádat, zda jeho závěry jsou podloženy výsledky 
řízení a nejsou v rozporu s výsledky ostatních 
provedených důkazů.“ Ústavní soud přesně cituje 
z judikatury Nejvyššího soudu – viz 7 náležitostí 
výše, vůči které se kdysi vymezoval. Bohužel judikát 
nezmiňuje existenci plenárního nálezu PL ÚS 11/08.9 

Judikát pak slouží následně Ústavnímu soudu 
k argumentaci a příklonu k první koncepci. Protože 
další judikát Ústavního soudu, který jsem dohledal 
(I. ÚS 1054/13), v bodě 23 praví: „Ústavní soud 
dodává, že při hodnocení důkazu znaleckým po-
sudkem se jedná o proces, kdy obecný soud posoudí, 
zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda 
jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo při hléd-
nuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba 
vypořádat, zda závěry posudku nejsou v rozporu 
s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění 
znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického 
myšlení (viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 
5. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 3147/10, nebo rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 
1810/2009). Obecný soud hodnotí znalecký po
sudek jako každý jiný důkaz a není oprávněn pře
zkoumávat věcnou správnost odborných závěrů, 
k nimž znalec dospěl.“ (zvýrazněno Křístek)

Judikát se odvolává na dva výše uvedené 
judikáty. Ani tento judikát nezmiňuje plenární nález 
Ústavního soudu, se kterým se proto ani nevy
pořádává. Tento judikát pokládám za mimořádně 
špatný, protože judikáty Ústavního soudu by měly 
dopadat nejen na civilní řízení, ale i na trestní řízení. 
Domnívám se, že v trestním řízení je výše uvedené 
tvrzení neudržitelné. A navíc Ústavní soud používá 
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kategorický obrat „není oprávněn“! Pokud by trestní 
soudce nebyl oprávněn přezkoumávat věcnou 
správnost odborných závěrů znalce, pak by nemohl 
rozsoudit, zdali byl spáchán trestný čin „Nepravdivý 
znalecký posudek“ dle § 346 trestního zákona! 

	Nekvalitní judikatura

V názvu článku hovořím o nekvalitní judikatuře. Za 
nekvalitní pokládám judikaturu, která hovoří ex post 
v rozporu s plenárním nálezem Ústavního soudu 
a ani ho nezmiňuje. Smutné je to zvláště u judikatury 
Ústavního soudu. 

Hodnocení obsahu posudku – pravdivost  
v rámci trestního řízení

Pozornému čtenáři neušlo, že výše uvedené se týká 
civilní judikatury. Jak je to v trestním řízení? V rámci 
trestního řízení je situace jiná než v rámci civilního 
řízení – domnívám se. Zde jsem se nesetkal 
s judikaturou, která odmítá hodnotit obsah posudku. 

V úvodu článku jsem uvedl, že soud rozhoduje, 
jestli informaci z posudku využije. Výjimkou je 
situace, kdy soud rozhoduje, zdali byl spáchán 
trestný čin dle § 346 trestního zákona – podání 
nepravdivého znaleckého posudku. V tomto případě 
soud nezkoumá, jestli využije informaci z posudku. 
Soud zkoumá, zdali je informace v posudku 
nepravdivá, hrubě zkreslená či neúplná a psychický 
vztah znalce k této skutečnosti (subjektivní stránka 
trestného činu). V tomto případě soud musí hodnotit 
pravdivost (obsahovou správnost) znaleckého 
posudku. Protože se jedná o úmyslný trestný čin, 
musí soud navíc říci, jestli znalec měl úmysl napsat 
posudek nepravdivý, hrubě zkreslený či neúplný. 
Pokud toho musí být soud schopen posoudit 
u jednoho trestného činu, musí toho být schopen 
posoudit i u jiných trestných činů? 

Pravdou je, že posudek i znalec jsou zde v jiném 
postavení. Posudek byl vypracován před zahájením 
soudního řízení. A znalec zde má postavení 
obviněného. 

Kritéria hodnocení posudku dle literatury 
a judikatury

Hodnocení znaleckého posudku nemůže probíhat 
chaoticky a nahodile. Musí existovat kritéria či 

10  Musil, J. Soudní expertiza. In PJEŠČAK, J. a kol. Základy kriminalistiky. Praha: Naše vojsko, 1976, s. 280.
11  MATHERN, V. Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v československom trestnom konaní. Veda, 1976, s. 113.

metodika, jak znalecký posudek hodnotit. Uvedu 
zde kritéria, která jsem objevil v literatuře 
a v judikatuře, aby čtenář nabyl konkrétní představu, 
jak je problematika řešena naukou. Řadím jednotlivé 
koncepce chronologicky. 

	Kritéria dle Musila 1976

V roce 1976 Musil uvedl, že „hodnocení znaleckého 
posudku má dva aspekty:
1. Prověření závěrů znalce jinými důkazy ve věci.
2. Analýza samotného znaleckého posudku zahrnu-

je kontrolu procesních podmínek zákonnosti, 
kontrolu jeho faktické odůvodněnosti. 
Je třeba analyzovat tyto skutečnosti:

– zda byly dodrženy všechny zákonné požadavky,
– zda znalci byly předloženy věrohodné a dostateč-

né podklady,
– zda závěr znaleckého posudku je založen na 

správných vědeckých tezích a na správných me-
todách poznání,

– zda použitá teoretická východiska a metody byly 
správně aplikovány,

– zda vyvozené závěry logicky vyplývající z výsled-
ku znaleckého zkoumání“.10 

	Kritéria dle Matherna

V rámci posuzování znaleckého posudku „je třeba 
kromě souladu s ostatními důkazy zkoumat jeho 
vnitřní jednotu, skloubenost argumentů, přesvěd-
čivost a logiku posudku, prověřitelnost vědeckých 
metod, kterými znalec dospěl ke svým závěrům, jakož 
i zdůvodnění závěrů. ...Posudek musí být jed-
noznačný, nesmí trpět vnitřními rozpory. Znalec má 
dojít k závěrům, z kterých vyplývá odůvodněná, 
kategorická kladná nebo záporná odpověď na po-
loženou otázku. …Pravděpodobný závěr ve znalec-
kém posudku se vyskytuje, pokud znalec odpovídá na 
základě nedostatečných, neúplných podkladů“.11 

	Kritéria dle Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud v judikátu R1/1981 sdělil 7 náležitostí, 
které se mají zkoumat při hodnocení posudku – viz 
výše. Zkoumání uvedených náležitostí je správný 
postup. 

Jen si myslím, že nad rámec uvedených náleži
tostí by se měl zkoumat také obsah. 
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	Kritéria dle Konráda

Konrád uvádí, že:
„Hodnocení obsahové stránky znaleckého po-

sudku zahrnuje posouzení těchto otázek:
– zda byly znalci předloženy dostačující a vě-

rohodné materiály,
– zda zkoumání byly podrobeny všechny zaslané 

objekty, zda nedošlo k jejich záměně,
– zda znalec použil nezpochybnitelná teoretická 

východiska a vhodné metody a postupy,
– zda závěry učiněné znalcem vycházejí právě 

z těchto vědeckých východisek, metod a postupů,
– jaký je vztah závěrů znaleckého posudku 

k ostatním ve věci zajištěným důkazům, zda tyto 
důkazy doplňují, jsou s nimi v souladu, nebo zda 
jim odporují a proč,

– zda zkoumáním byly odhaleny nové vztahy, dosud 
neznámé informace, jaký je jejich důkazní 
význam a možnosti využití.
Pokud orgán činný v trestním řízení dojde 

k vnitřnímu přesvědčení, že v průběhu expertizního 
zkoumání došlo k pochybení a jeho výsledky zjevně 
neodpovídají objektivní realitě, požádá znalce 
o vysvětlení či doplnění znaleckého posudku, pří-
padně přibere znalce nového.“12

  
	Kritéria dle Ústavního soudu

Ústavní soud ve svém nálezu (III. ÚS 299/06, viz 
výše) uvádí, jak se má posudek hodnotit. Nad rámec 
tohoto tématu upozorňuji na jednu větu judikátu: 
„Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, aby 
jak orgány činné v trestním řízení, tak samotný zna-
lec kriticky hodnotili úplnost a bezvadnost pod-
kladových materiálů, které znalec podrobuje svému 
zkoumání.“ Ústavní soud předpokládá, že znalec 
bude hodnotit „podkladové materiály“, kterými je 
možno rozumět i důkazy (většinou listiny) založené 
ve spisu. Srovnej § 107 odst. 1 trestního řádu (znalec 
nesmí hodnotit důkazy). Otázce hodnocení důkazů 
znalcem se budu věnovat v některém z dalších 
příspěvků.

	Kritéria dle Musila 2010

Musil v roce 2010 v časopise Kriminalistika13 uvádí 
tato kritéria hodnocení znaleckého posudku:

12 Konrád, Z. Využití znalců a odborník v kriminalistické praktické činnosti. In MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. 
Kriminalistika. 1. vydání, C. H. Beck, 2001, s. 290.

13 MUSIL, J. Hodnocení znaleckého posudku. In Kriminalistika, č. 3, 2010, s. 182 a násl. 
14 Tamtéž, s. 184.

Právní korektnost důkazu
Rozumí tím zákonnost či právní přípustnost důkazu. 
Posuzuje, zdali je znalecký posudek v souladu 
s právními předpisy, zdali posudek vydal znalec; 
zdali znalec nebyl podjatý; řešil znalec otázky 
právní; získal důkazy zákonným způsobem; hodnotil 
znalec důkazy; byl znalec poučen; má posudek 
obsahové a formální náležitosti.

Důkazní význam (relevance) znaleckého posudku
Lze vůbec z obsahu posudku vyvodit nějaké 
poznatky o předmětu dokazování?

Hodnocení pravdivosti a věrohodnosti znaleckého 
posudku
„Ke zjištění pravdivosti závěrů znaleckého posudku 
lze však dospět také zprostředkovaně, a to tak, že se 
zkoumá jeho věrohodnost. O věrohodnosti se mluví 
tehdy, jestliže na pravdivost poznání je usuzováno 
z metody, z postupu, kterým jsme k poznání došli. 
Věrohodná je taková cesta poznání, která svými 
podmínkami zaručuje pravdivý výsledek poznání.“14 
V tomto bodě s Musilem nesouhlasím. Věro
hodnost není pravdivost. Věrohodný může být pro 
někoho posudek, který má vynikající grafickou 
úpravu, formálně správně cituje atd. Pro některé 
znalce není náročné napsat „pěkný“ věrohodný 
posudek, který bude zkreslený či nepravdivý. Musil 
navrhuje hodnotit způsobilost osoby znalce posky
tovat věrohodné znalecké posudky. Hodnotitel má 
zkoumat odbornou kvalifikaci znalce, jeho způso
bilost (neetické chování), délku znalecké praxe, 
publikační činnost, dále zohlednit objektivní vlast
nosti znaleckého posudku, jeho odůvodněnost, pře
svědčivost, úplnost a bezrozpornost. Dále dle Musila 
musíme hodnotit úplnost a bezvadnost podkladových 
materiálů. Pokud jsou podkladové materiály roz
porné nebo se vylučují, pak by závěry posudku měly 
být podmíněné nebo alternativní. Závěr o spo
lehlivosti podkladových materiálů musí učinit orgán 
činný v trestním řízení, nikoli znalec. 

Poslední bod, který Musil navrhuje, je odborná 
odůvodněnost znaleckého posudku. Znalecký posu
dek se má hodnotit též z hlediska jeho odborné 
správnosti. Odvolává se na nález Ústavního soudu 
III. ÚS 299/06, který je výše uveden. Hodnocení 
odborné správnosti znaleckého posudku v sobě 
zahrnuje:
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– hodnocení teoretických východisek, o něž znalec 
opírá své závěry,

– hodnocení empirického základu posudku, tj. 
kvality a množství zjištěných znaků zkoumaných 
objektů,

– hodnocení použitých odborných metod 
a postupů,

– hodnocení, zda subsumpce konkrétního empi
rického základu pod obecný teoretický základ je 
správná.

Jak to vidím já? Kritéria hodnocení15

	Hodnocení posudku v civilním soudnictví 
a trestním soudnictví?  

Je možné mít stejnou metodiku hodnocení 
posudku pro civilní i trestní řízení?  Myslím si, že 
je zde jeden rozdíl. Civilní i trestní proces vychází 
z určitých zásad, které nejsou totožné. Vykazují 
některé odchylky. Nejen z tohoto důvodu existují 
oddělené civilní soudnictví a trestní soudnictví. 

Rozdíl vidím v předpokládané interpretaci 
výsledku znalce. Uvedu příklad z mého oboru – 
oceňování. Znalec dospěl k názoru, že cena akcie se 
pohybovala v intervalu 3–5 Kč. V rámci civilního 
řízení by měla následovat otázka, jaká je ne jprav
děpodobnější cena? Odpověď je 3,50 Kč. V trestním 
řízení by měla následovat otázka, jaká je ještě 
obhajitelná cena nejpříznivější pro obžalovaného – 
in dubio pro reo? Odpověď je 5 Kč. Typově stejný 
problém je například u měření rychlosti automobilu 
před nehodou. Jedná se o problém intervalu. Znalec 
odpoví, že cena obvyklá se nachází v intervalu 3–5 Kč. 
Nebo znalec odpoví, že před nárazem automobil jel 
rychlostí 65–72 km/hod. Problém může být řešen již 
správně položenou znaleckou otázkou „Stanovte 
nejvyšší ještě obhajitelnou cenu akcie“. Či „Stanov
te nejpravděpodobnější cenu akcie“. Pokud znalec 
odpovídá jedním údajem (cena akcie je 4 Kč; 
automobil jel před nehodou rychlostí 52 km/hod), 
pak se povede spor o interpretaci.

	Jak prověřovat obsahovou správnost posudku 
laikem?  

Soudce je laik v daném vědním oboru (například 
oceňování), a přesto by měl názor znalce (obsah) 
hodnotit. To je velmi těžké. Aby toho byl soudce 

15 Za konzultace v rámci civilního procesu děkuji JUDr. Jiřímu Šmatlákovi z AK Dvořák Hager&Partners; za konzultace 
v rámci trestního procesu děkuji JUDr. Bc. Vladimíru Pelcovi, Ph.D., z katedry trestního práva PF UK.

– ale i kterýkoli jiný laik – schopen, musí být posu
dek přezkoumatelný. Otázkou je, jak má soudce na
ložit s nepřezkoumatelným posudkem. Může ho od
mít nout? Nebo by měl znalce uhánět, ať dodatečně 
zajistí přezkoumatelnost posudku? Tyto úvahy již 
překračují téma tohoto článku. 

Laikem chápu osobu průměrně vzdělanou v da
ném oboru, která je nadprůměrně inteligentní, se zá
jmem o věc. Na současné úrovni poznání laikem 
chápu osobu, která má v daném oboru znalosti 
odpovídající středoškolskému vzdělání s maturitou.

Znalecká otázka 
Je znalecká otázka položená smysluplně? Je polože
na jako otázka skutková? Je možno na danou otázku 
odpovědět znalecky při daném stupni poznání?

Podklady (hodnověrnost, pravdivost, relevance 
a ověřování)
Znalec by měl uvést v posudku seznam podkladů, 
které měl k dispozici. Existuje nějaký podklad, který 
je relevantní pro odpověď na položenou otázku, 
a znalec ho neměl k dispozici? Lze podklady, ze 
kterých vycházel znalec, pokládat za správné či 
pravdivé? Jsou vstupní podklady dostatečné pro 
zodpovězení otázek? Využil znalec podklady, které 
byly pro odpověď na danou otázku určující?

Postačí pro znalcelékaře lékařská dokumentace, 
nebo by měl vyšetřit děti, na jejichž zdravotní stav 
píše posudek? Obdobně postačí pro znalce, který 
oceňuje nemovitosti, ocenit „od stolu“, nebo je nut
ná obhlídka nemovitosti?

Příklad
Začátkem roku 2012 byl medializován případ, kdy 
rodiče z centra Prahy před světem dokonale utajili 
narození svých dvou synů. Pražský městský soud 
rodičům vlčích dětí vyměřil přísné tresty. Pro otce 
osm let vězení, pro matku tříletou podmínku 
a psychiatrickou léčbu. Soudce přitom vycházel 
i z posudku soudního znalce Ivana Boušky, který se 
však s dětmi nikdy nesetkal, ani je nevyšetřil.  
Právě to zkritizoval předseda odvolacího senátu 
Vladimír Král. „Je zarážející, že nebylo považo váno 
za nutné, aby znalec v takovémto případě provedl 
vlastní vyšetření,“ pozastavil se Král. Znalec  
Bouška však pochybení odmítá. „Dělal jsem stovky 
vyšetření, tohle ale bylo velmi obtížné. Vycházel 
jsem navíc jako soudní znalec jen z údajů ze spisu. 
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Nemohl jsem už nikoho vyšetřovat,“ tvrdí  
Bouška.16 

Tato problematika je stále živá, jak dokládá i in
formace z března tohoto roku: „V praxi plzeňského 
krajského soudu jde už o třetí znalecký posudek, kdy 
docent Hynek nevyšetřil poškozeného a stanovil 
diagnózu, což je v naprostém rozporu se zákonem 
o znalcích a v rozporu s jakoukoliv etikou. Pokud ta 
věc neskončí trestním stíháním tohoto znalce, pak by 
měla vyústit v pozastavení jeho znalecké činnosti,“17 
uvedl Špeta (soudce Krajského soudu v Plzni) 
v odůvodnění rozsudku v případu podvodu a vy
dírání při poskytování nebankovních půjček. 

Teoretický popis metod, pomocí kterých lze problém 
řešit
Jaké metody přicházejí v úvahu pro řešení daného 
problému? Znalec by měl tyto odborné teoretické 
metody popsat, aby uživatel posudku pochopil, 
kterými metodami je možno daný problém řešit. 
Například v rámci oceňování sdělit, které oceňovací 
metody se používají.
  
Popis objektu či děje, který je předmětem zkoumání 
Při oceňování popis oceňovaného objektu (akcie, 
závod, pozemek) včetně historie a určujících znaků 
objektu. Při posuzování dopravní nehody, jaký byl 
finální stav, jak a kde bylo auto poničené, atd. 

Výběr správné metody či metod a zdůvodnění 
Z popisu objektu a teoretického popisu metod by 
znalec měl dovodit a vysvětlit, kterou metodu použi
je pro řešení problému, a dále sdělit, proč nepoužije 
jinou metodu či jiné metody. Samozřejmě, že sdělit 
by to měl způsobem, který laik pochopí.

Použití metody a zdůvodnění 
Tato část hodnocení posudku je nejtěžší, protože 
zabíhá do odbornosti znalce. Jedná se o vlastní 
hodnocení obsahu posudku. Proto zde uvedu jed
noduchý teoretický postup a dále ukážu postup na 
konkrétním případě – ocenění. Jednoduchý teo
retický postup se odvíjí od otázky: Použil znalec 
danou metodu správně? Měl a použil znalec 
správné podklady? Vyvozoval správně znalec závě
ry z podkladů (dedukce)? Nedopouští se logických 

16 (Zdroj: http://www.lidovky.cz/soudniznaleczrejmepochybilkauzevlcichdetiftp/ln_domov.asp?c=A120302_205029_
ln_domov_Pta; staženo 10. 3. 2012.)

17 https://www.novinky.cz/krimi/430733psychiatrvydavalznaleckeposudkypacientypritomnikdynevidelsoudcezuri.
html; staženo 2. 3. 2017

18 Podrobněji o logických chybách viz KŘÍSTEK, L. Znalectví. Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 252 a násl.

chyb vyvozování? Logickými chybami rozumím na
příklad ekvivokaci neboli stejnoznačnost. Zvlášt ním 
případem ekvivokace je „čtvero termínů“ (quaternio 
terminorum). Nebo ambifolii (mnoho značnost, 
dvojznačnost) či omyl usuzování z části na celek, 
případně omyl z usuzování celku na část.18 

Nedopouští se znalec početních (matematických) 
chyb? Početními chybami rozumím například špat
ně nadefinované vzorce v Excelu, chyby při ma
tematických operacích (+, , *, /).  

V rámci postupu na konkrétním případě 
předpokládejme, že soud posuzuje znalecký posudek 
na ocenění akcií společnosti metodou diskontovaných 
peněžních toků (metoda DCF). Metoda spočívá 
v odhadu budoucích zisků a budoucích volných 
peněz v několika následujících letech. A pomocí 
odúročitele (diskontní sazby) jsou převedeny 
odhadované budoucí vydělané peníze (peněžní toky) 
na současnou hodnotu (k datu ocenění).

K dispozici obvykle bývají minulé účetní údaje 
(rozvaha, výkaz zisků a ztrát) akciové společnosti. 
Ocenění se rozpadá na dvě části. Jednak odhad 
budoucího vývoje. Znalec buď odhaduje budoucí 
vývoj hospodaření společnosti (vytváří podnika tel
ský plán), nebo přebírá podnikatelský plán oce ňo
vané společnosti (pak by měl plán kriticky hodnotit; 
zde je teoretický problém – plán je důkaz, a proto 
znalec hodnotí důkaz). To je jedna část. Druhou částí 
je stanovení onoho odúročitele (diskontní sazby).

Při prověření reálnosti podnikatelského vývoje 
je nutné zkoumat, jakým způsobem jsou odhadovány 
budoucí výnosy a náklady. Zdali je předpoklad, že 
budoucí zisky budou odpovídat minulých ziskům, či 
budou vyšší nebo nižší a proč. Zdali je odhadovaný 
vývoj opřen o „prvotní údaje“, jako ekonomické 
analýzy makroekonomické, analýzy příslušného 
trhu atd. To se týká jak nákladů, tak i výnosů. Ob
dobně by měla být plánována rozvaha společnosti. 
Také druhý bod (stanovení diskontní sazby) musí 
být podroben zkoumání, protože velmi ovlivňuje 
konečný výsledek – cenu akcií.  

Jak postupovat?
Je evidentní, že soudce toto zkoumat neumí.  
Jak to řešit? Soudce by měl apelovat na znalce  
či účastníky řízení, ať je i tato část posudku 
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přezkoumatelná. Aby byly všechny položky plánu 
vysvětleny. Znalci z oboru oceňování například po
užívají pro ocenění tabulkový kalkulátor Excel.  Ješ
tě se mi nestalo, že by po mně soud chtěl excelovský 
soubor se vzorci. Je jasné, že soud si excel neotevře. 
Ale excelovský soubor může poskytnout reviznímu 
znalci či znalci protistrany.

Pokud je část posudku přezkoumatelná, pak by 
se i k této části posudku měly vyjádřit ve vlastním 
zájmu strany sporu (o. s. ř.) či účastníci trestního ří
zení (obžalovaný, poškozený atd.). Výsledkem by 
mělo být definování sporných bodů či hodnot plánu. 
Například nepanuje shoda nad výší a prognózou tr
žeb. Každá strana pak vysvětlí, proč naplánovala 
tržby právě tímto způsobem. Je na soudu, aby si pak 
udělal názor na výši tržeb. A takto by měly být 
řešeny všechny sporné problémy. Nikoli proto, aby 
se strany shodly, ale aby si soudce učinil názor.

Často se stává, že spis obsahuje více znaleckých 
posudků, které řeší stejný nebo obdobný problém. 
Řešení vidím v definování sporných dílčích veličin, 
které ovlivňují výsledek. Není reálné se domnívat, 
že znalci stran sporu se shodnou na nějakém 
kompromisním jednotném výhledu. Ale diskuse 
slouží k tomu, aby si soudce učinil názor na daný 
sporný bod. K definování sporných dílčích veličin 
může sloužit výslech znalců, jejich konfrontace. 
Kdy u výslechu znalec sdělí, v čem se liší od jiného 
posudku.

 „Význam znaleckého posudku bude v konkrétní 
věci podepřen jen a výlučně přesvědčivostí argu-
mentů, které vycházejí z co nejúplnějšího důkazního 
materiálu, přezkoumatelností vědeckých metod, 
kterými znalec ke svým závěrům došel, a souladem 
posudku s ostatním důkazním materiálem.“19 

	Praktická ukázka chyb v posudku  

Níže je citován dle tisku výtah z usnesení, kterým 
předseda krajského soudu odůvodňoval v rámci 
správního řízení vyškrtnutí znalců ze seznamu. 

„Znalci se v nálezu posudku nezabývali celkovým 
zdravotním stavem zesnulé, ani neprověřovali další 
možnosti jejího úmrtí, což odpovídá nedbale prove-
dené pitvě a obsahu pitevního protokolu… Namísto 

19 MATHERN, V. Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v československom trestnom konaní. Veda, 1976, s. 13.
20 Zdroj: http://www.lidovky.cz/soudoduvodniltrestproznalcedaa/zpravydomov.aspx?c=A170220_110636_ln_domov_

jho; článek ze dne 21. 2. 2017

posouzení dalších zdravotních hledisek o příčině 
smrti pacientky se zaměřili na zjišťování následků 
a příčin zjištěné vysoké hladiny draslíku v krvi ze-
snulé na její zdravotní stav, aniž by dostatečnou mě-
rou vzali v úvahu, že vzorek krve byl odebraný až po 
smrti posuzované osoby. Z této koncentrace draslíku 
stanovené v krvi odebrané po smrti zesnulé nelze 
stanovit žádnou hypotézu, natož přesnou diagnózu 
k hladině draslíku v krvi před její smrtí… Absence 
odborných postupů a hodnocení dalších možných 
příčin smrti v posudku znalců vedla ke zkreslenému 
závěru o jednoznačné příčině smrti pacientky.“20 

Další výtkou bylo, že lékař podle soudu neprovedl 
kompletní popis těla a chorobných změn zesnulé 
v organismu a současně nezajistil úplné histologické 
vyšetření mrtvé. Ve finále pak soud tezi znalců 
o smrti kvůli draslíku shodil ze stolu.

Závěr 

Pokud se v dlouhodobém horizontu prosadí kon
cepce nehodnocení obsahu znaleckého posudku, 
pak znalci budou psát posudky „lehčí“ rukou. Kva
lita posudků se sníží. Proč bych se namáhal, když 
postačí, že splním těch pár požadavků na posudek – 
viz výše. Pokud se prosadí koncepce hodnocení 
obsahu posudku, v dlouhodobém horizontu budou 
posudky kvalitnější. Je jasné, že hodnocení obsahu 
posudku je velmi těžké. Soudce nemůže mít takové 
znalosti jako znalec – proto je původní výše omílaný 
civilistický judikát pochopitelný, i když ho ne
pokládám za správný. 

Nelze smysluplně hodnotit posudek, který není 
přezkoumatelný. Znalec by měl podložit každý údaj, 
který v posudku použil, pokud se nejedná o notorietu. 
Soud by měl v tomto znalce „svléknout do naha“. 
Posudek není „black box“. 

Výše jsem se snažil naznačit, jak postupovat při 
hodnocení posudku. Při zapojení stran sporu by 
výsledkem mělo být „vyhmátnutí“ několika spor
ných bodů v posudku, o které se povede spor. Spor 
sice nebude vyřešen, ale soudce si může udělat na 
daný spor svůj názor. Je ještě daleko doba, kdy 
znalci stran sporu (či znalec strany a znalec soudu) 
se společně shodnou na kompromisu.  


