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ÚVOD
Přestože jsem se již několikrát zavázal, že k systému 

výkonu  znalectví  u  nás  se  již  vyjadřovat  nebudu,  ne‑
bylo  by  to  vůči  vám,  čtenářům,  spravedlivé.  Nový  zá‑
kon  o  znalcích,  který  je  ještě  stále  v  legislativním 
procesu, je pro znalce důležitý, tudíž je nezbytné připo‑
menout  aktuální  situaci  a  svůj  komentář  si  k  tomu 
nemohu odpustit.

AKTUÁLNÍ STAV
Shrnu  v  rychlosti  aktuální  stav  projednávání  nové‑

ho  zákona  o  znalcích  a  navážu  tím  vlastně  na  článek 
„Nový  návrh  Zákona  o  znalcích”,  který  byl  uveřejněn 
v  našem  prvním  čísle  časopisu  „Digital  Forensic 
Review”1).  Prakticky  těsně  po  našem  článku  byl  návrh 
zákona  doručen  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu 
ČR. V prvním  čtení  se  dostal  k  jednání  v  květnu  2018, 
na druhé  čtení  došlo  v  lednu  letošního  roku  a  v parla‑
mentu  byl  ve  třetím  čtení  schválen  počátkem  března 
tohoto roku. Posléze byl zákon poslán do senátu a tam 
byl  na  začátku  května  2019,  na  základě  doporučení 
ústavně‑právního výboru, zamítnut.

O  důvodech  zamítnutí  se  bohužel  dá  jen  spe‑
kulovat,  protože  v  době  psaní  tohoto  článku  nebyl  na 
webu  senátu  zveřejněn  zápis  z  jednání  tohoto  výboru 
k danému zákonu a ze schůze senátu, kde byl zákon za‑
mítnut, toho o důvodech zamítnutí prakticky nic není.

Jediné, co by se možná dalo dovodit a co problesklo 
z  vystoupení  některých  senátorů2)  je,  že  se  prav‑
děpodobně  neztotožnili  s  tím,  že  kompletní  výkon 
dohledu  nad  znaleckou  činností  se  v  novém  zákoně 
přesouvá  na  jeden  centrální  subjekt,  kterým  je 
Ministerstvo  spravedlnosti  ČR.  Případně  se  dá 
vypozorovat  to,  že  původní  návrh  zákona  z  dílny 
Ministerstva  spravedlnosti,  doznal  v  průběhu  jednání 
v  poslanecké  sněmovně  značných  změn  a  byla  tam 

projednána  více  než  stovka  pozměňovacích  návrhů3) 
a tudíž se z tohoto pohledu lze pozastavit nad kvalitou 
předloženého  návrhu4).  V  každém  případě  lze  kon‑
statovat, že senát se ani nehodlal zabývat  jednotlivými 
detaily  zákona  a  zamítl  jej  jako  celek  (včetně  dvou 
dalších přímo souvisejících zákonů).

Nicméně  z  těch  několika  málo  vystoupení 
poslanců  a  senátorů k  tomuto  zákonu  jsem  si  udělal 
vlastní  představu  o  tom,  jak  na  výkon  znalectví 
pohlížejí. Předesílám, že níže uvedené názory a závěry 
jsou  čistě  odvozeny  prizmatem  mých  vlastních 
zkušeností a v žádném případě je nikomu nevnucuji a v 
žádném  případě  tím  nechci  vyjadřovat  cokoliv  vůči 
poslancům  nebo  senátorům. A  také  si  nedělám  nárok 
na správnost mé interpretace.

Chybují jenom znalci

První  okruh  problémů  bych  uvodil  konstatováním, 
že jestli se někde v souvislosti se znaleckým posudkem 
vyskytuje  jakýkoliv  problém,  tak  je  vždy  na  straně 
znalců.

Tady  si dovolím citovat paní poslankyni Válkovou: 
„… Ten revizní posudek dospěl k jednoznačnému závěru, že 
znalkyně  překročila  všechny  hranice,  a  upozornili  také,  že 
znalkyně  celý  profesní  život  vyšetřovala  v  pedagogicko‑
psychologické poradně děti s poruchami učení či chování, což 
je  způsob  zcela  odlišný  od  diagnostiky  osobnostních  poruch 
a věrohodnosti…”

To  vyjádření  dle  mého  jednoznačně  směřuje  k  zá‑
věru,  jak  si  to paní znalkyně mohla dovolit! Ano, paní 
znalkyně  měla  pravděpodobně  odmítnout  podat 
posudek  mimo  svoji  specializaci.  Všichni  ale  víme, 
podle  jakých  pravidel  se  specializace  zapisuje  do 
odbornosti  znalce,  že  to  je  nezávazná  položka  volně 
formulována a že přes uvedení specializace znalec musí 
v základech ovládat (logicky) nadřazený znalecký obor 
a  odvětví.  Bohužel,  nikdo  nevidí  i  další  souvislosti, 
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např. kdo rozhodl, že  tato znalkyně byla přibrána k ře‑
šení  problematiky,  které  se  ve  své  profesní  kariéře 
nevěnuje a tedy že znalkyně byla přibrána nesprávně.

K  tomuto  okruhu  problematiky  bych  přidal 
vystoupení  paní  senátorky  Chalánkové,  která 
upozornila  na  klasifikaci  oblastí  znaleckého  zkoumání 
na  příkladu  existence  specializace  „syndrom 
zavrženého  rodiče”,  byť  tento  syndrom  není  mezi‑
národně  uznán  lékařskými  autoritami.    Cituji:  „Já  jsem 
již  na  VZSP  otevřela  otázku  v.  syndromu  zavrženého 
rodiče.  Jedná  se  o  syndrom,  který  není  uznán  lékařskými 
autoritami, přestože jsem se ptala již tří ministrů, ministryně 
práce  a  sociálních  věcí,  ministra  zdravotnictví  a  pana 
ministra  spravedlnosti,  v  té  době  Pelikána,  tak  se  mi  sešly 
odpovědi na tuto otázku opravdu shodné. Ptala jsem se pana 
ministra  spravedlnosti  na  tři  otázky.  Zaprvé,  jaký  je  postoj 
ministerstva  spravedlnosti  k  syndromu  zavrženého  rodiče. 
Zadruhé,  speciálně,  zda  je  možné,  aby  soudní  znalci  a  ná‑
sledně  soudy  tímto  syndromem  operovali  v  odborných 
psychologických  nebo  psychiatrických  vyjádřeních.  Zatřetí, 
zda  se  touto  otázkou  bude  ministerstvo  spravedlnosti 
metodicky  zabývat  obdobně,  jako  to  učinilo  slovenské 
ministerstvo  spravedlnosti.  Nepopírám,  že  někdy  v  těch 
nešťastných  opatrovnických  sporech  dochází  i  k  tomu,  že 
může  dojít  k  manipulaci  dítěte  vůči  jednomu  z  rodičů, 
nicméně  tento  syndrom  není  vědecky  podložen,  byla  to 
definice  amerického  dětského  psychiatra,  profesora Gardnera, 
byla  odmítnuta  jako  nevědecká.  Přesto  máme  u  nás 
současných  134  soudních  znalců  se  znaleckým  oprávněním 
v  oboru  školství  a  kultura  a  z  toho  jich  má  13  zapsanou 
specializaci  v.  syndrom  zavrženého  rodiče.  Většina  z  nich 
byla  jmenována  soudními  znalci  již  v  80.  či  90.  letech 
minulého století, avšak teprve v roce 2005 požádali, pouze se 
dvěma výjimkami, o zapsání uvedené specializace. Ptala jsem 
se na to a pan ministr závěrem mi odpověděl, že potvrzuje, že 
pokud  stát  umožňoval  zápis  znalecké  specializace  syndrom 
zavrženého  rodiče,  a  on  se  nám  skutečně  v  opatrovnických 
sporech  občas  objevuje,  pak  je  stále  platná  aktuální  tato 
specializace  u  13  soudních  znalců  a  stát  jim  de  facto  uznal 
relevanci  tohoto  pojmu,  s  níž  tak  může  pracovat  jak 
objednatel  znaleckého  posudku,  tak  sám  znalec.  Bylo  mi 
přislíbeno  na  ministerstvu  spravedlnosti,  že  se  tímto 
problémem budou zabývat a posoudí, zda není namístě takto 
formulovanou znaleckou specializaci zrušit.”

Na  tomto  místě  bych  se  mohl  odkázat  na  již  výše 
citovaný článek v našem prvním čísle „Digital Forensic 
Review”,  tentokráte konkrétně na  straně 105), kde  jsem 
uvedl (a doufám, že i zdůvodnil), že členění znaleckých 
oborů,  odvětví  a  případně  i  specializací  je  jádrem 
problému  výkonu  znalectví  a  že  od  toho  se  odvíjí 
všechny  ostatní  otázky  se  znalectvím  související,  ale 
zejména kvalita výkonu znalecké činnosti.

Co z nekvalitního členění ale může také vyplývat, je 
uvedeno  v  citaci  senátorky  Chalánkové  ‑  opět 
opakovaně  zkráceně  cituji:  „pan  ministr  závěrem  mi 
odpověděl,  že  potvrzuje,  že  pokud  stát  umožňoval  zápis 
znalecké  specializace  …  stát  jim  de  facto  uznal  relevanci 
tohoto  pojmu,  s  níž  tak  může  pracovat  jak  objednatel 
znaleckého  posudku,  tak  sám  znalec.  Bylo  mi  přislíbeno  na 
ministerstvu  spravedlnosti,  že  se  tímto  problémem  budou 
zabývat  a  posoudí,  zda  není  namístě  takto  formulovanou 
znaleckou specializaci zrušit”. Zopakuji jinými slovy to, co 

tím bylo vyřčeno:

a)  Ministerstvo  spravedlnosti  ČR  (stát)  svým 
rozhodnutím  (uznáním  specializace  znaleckého 
zkoumání)  uznává  relevanci  vědeckého  pojmu!  Téměř 
by  se  dalo  dovodit,  že  MSp  ČR  právně  uznává 
pojmosloví  a  nepřímo  i  kategorizaci  vědeckých  oborů, 
odvětví  a  specializací.  Jen  nevím,  kde  k  tomu  bere 
odborné kompetence.

b)  Ministerstvo  spravedlnosti  ČR  se  touto 
problematikou  bude  zabývat  a  posoudí  relevantnost 
(asi  každé  definované?)  odborné  oblasti  zkoumání. 
Téměř  bych  z  toho  byl  schopen  dovodit,  že  MSp  ČR 
nemá  moc  práce  a  bude  suplovat  naše  (nebo  i  za‑
hraniční?)  vědecké  instituce  a  bude  posuzovat 
relevantnost  jednotlivých oborů,  odvětví  a  specializací, 
aby náhodou (jménem státu) neuznalo něco, co není ve 
světě vědecky a odborně akceptováno. A tady se vrátím 
k  tomu,  jak  jsou  dle  stávajícího  zákona  definovány 
specializace znalců ‑ nijak!

Z mého  soukromého  pohledu  je  až  absurdní,  kam 
až  „přeregulovatelnost”  může  dospět  ‑  ministerstvo 
spravedlnosti  se  de‑facto  dostává  do  pozice,  kdy 
stanovuje  a  právně  uznává  kategorizaci  vědeckých 
oblastí  (byť  i  jenom  pro  účely  znalectví).  Kde  k  tomu 
bere odborné kompetence???

V  této  souvislosti  by  se  dalo  uvést  slovy  paní 
ministryně Benešové při  jednání o daném zákoně v Se‑
nátu,  že  „Ministerstvo  se  zdá  být  navíc  pro  tuto  činnost 
(centralizaci  správy  znalectví  a  vše,  co  s  tím  souvisí) 
lépe vybavené, disponuje v současné době  i poradními sbory 
a  v  těchto  poradních  sborech  jsou nejvýznamnější  odborníci 
dané  profese”.  Ale  asi  je  někde  chyba,  když  může 
existovat  státem  uznaná  specializace  (např.  uvedený 
syndrom  zavrženého  rodiče),  která  je  v  přímém 
rozporu  s  vysoce  odborným  mezinárodním  postojem 
na tuto oblast.

Mimochodem, k těm poradním sborům ‑ intenzivně 
jsem  se  snažil  dohledat,  jaké‑že  poradní  sbory  jsou na 
MSp  zřízeny,  v  jakých  oborech  a  kdo  jsou  ti 
nejvýznamnější  odborníci  dané  profese.  Výsledek  ‑ 
NIC!  Jediné,  co  jsem  našel,  jsou  velice  sporadické 
informace,  že  ten  a  ten  byl  jmenován  členem  určitého 
poradního  sboru,  ale  pozor,  jsou  to  v  podstatě  jenom 
informace pocházející od těchto konkrétních osob, které 
si  tím zvyšují  svoji  odbornou prestiž  (to není nic proti 
nim).  Nic  v  této  oblasti  ze  zdrojů  MSp.  Škoda.  Nám 
„obyčejným  znalcům”  nezbývá,  než  slepě  a  na  slovo 
věřit  paní  ministryni,  což  není  pro  odborníky  zrovna 
důvěryhodné.  Tím  spíše,  že  poradní  sbory  by  vlastně 
měly suplovat odborné řízení znalectví...

To  není  myšleno  proti  současným  poradním 
sborům  v  rámci  jejich  (nedefinovaných)  kompetencí 
a ani proti současné nové paní ministryni, tak k tomuto 
zákonu přišla jako slepá k houslím.

Přeregulovatelnost

Druhý  okruh  problematiky  lze  vypozorovat  k  už 
výše zmíněné „přeregulovatelnosti”.  Již  jsem uvedl, že 
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paradoxně  se MSp  pasovalo  do  natolik  specifické  role, 
že  by mělo  být  gestorem právní  klasifikace  vědeckých 
oborů (byť  i  jen forenzních). Do role, která nemá s pro‑
blematikou  justice pražádnou souvislost a  jednoznačně 
k  tomu MSp  nemá  žádnou  kompetenci  ani  kvalifikaci. 
A  tvrzení,  že  k  tomu  využije  nějaké  poradní  sbory  je 
jenom  zakrytí  odborné  nekompetence  v  této  oblasti 
a  nesmyslné  suplování práce  jiných, mnohem odborně 
erudovanějších institucí.

Když mluvíme aktuálně o klasifikaci oborů, odvětví 
a případně i specializací forenzní práce, představa MSp 
o  tom,  že  vytvoří  nějaký  seznam  je  absolutně  scestná 
a  jen vypovídá o velké míře nekompetentnosti. V  časo‑
pisu  „Digital  Forensic  Journal6)”  jsem  kdysi  napsal,  že 
„Problematika taxonomie znaleckých oborů je oblast, která by 
…  vyžadovala  samostatné  zkoumání.”  To  určitě  není 
problém pro poradní sbory.

Mimochodem,  když  si  prostudujete  z  veřejných 
zdrojů  připomínky  k  návrhu  tohoto  zákona  (a  tím 
myslím  od  těch  prvotních  z  připomínkového  řízení  až 
po  připomínky  z  parlamentu,  případně  si  o  tom  něco 
přečtete  z webu Komory  soudních  znalců7))  zjistíte,  že 
otázka  klasifikace  znaleckých  oborů  je  jednou  z  těch, 
které vyvolali značnou nevoli a hodně připomínek.  Jen 
slepí nevidí, že aktuální seznam znaleckých oborů a od‑
větví  byl  vytvořen  naprosto  amatérsky  a  neprofe‑
sionálně.

K  „přeregulovatelnosti”  tohoto  zákona  lze  doplnit 
aktuální vystoupení senátora Kantora, cituji: „A ohledně 
toho  dokazování,  zase  jsem  rád  na  druhé  straně,  že  se  tam 
objevila  část,  teď  nevím,  který  to  byl  paragraf  přesně  (pan 
senátor  měl  pravděpodobně  na  mysli  §28  odst  5 
zákona),  o  tom,  že  soudní  znalec  ve  svém  znaleckém 
posudku  musí  doložit,  musí  mluvit  o  tom,  co  ho  k  tomu 
závěru  a  té  jednoznačnosti  nebo  nejistotě  nebo  jistotě  vede. 
To  je  taková  první  vlaštovka  k  tomu,  abychom  potom 
postupně v dohledu mnoho let, ne v této chvíli, přišli k tomu, 
třeba v  soudním  lékařství nebo v medicínských oborech,  kdy 
se vás zeptají, tak jaký vliv to mělo, tato věc, na to, aby třeba 
to  dítě  se  narodilo  přidušeno.  Je  tam  mnoho  různých 
proměnných.  Ty  proměnné  je  potřeba  dát  dohromady, 
nefunguje  to  na  základě  sčítání  nebo  nějakých  jiných 
matematických  metod.  Funguje  to  na  základě  Bayesovské 
inference,  což  je  vlastně  posouzení  opravdu  komplexní  a 
uznáváno  ve  světě.  Někde  už  se  to  používá  v  soudně 
lékařských posudcích. Posouzení  toho,  jaká nejistota  je, že  ta 
věc,  která  se  stala,  nastala  v  souvislosti  s  těmi  všemi 
proměnnými.”

Pominu  skutečnost,  že  „Bayesovská  inference”  je 
také  matematická  metoda.  Mne  nejvíce  zaráží,  že 
zákonem  jsou  explicitně  uváděny  i  takové  detaily 
postupu  zpracování  posudku,  které  patří mezi  obecné 
zásady  jakékoliv odborné nebo  i vědecké práce  (viz §1, 
odst. 3) a znalec, který  je nedodržuje, nemá v seznamu 
znalců co dělat.

Že to je vůči znalcům příliš příkré vyjádření? Vůbec 
ne! Stačí se podívat na (už aktuálně od 1.1.2018 platná) 
kvalifikační  kritéria  vydaná  MSp8),  kde  prakticky  pro 
všechny  obory  je  nutné  VŠ  vzdělání  na  úrovni  min. 
magistra plus další doplňující  kurzy a  školení, někde  i 

doktorský titul, publikační a vzdělávací činnost. Toto je 
pro znalce příkré! Jestli znalec splní tato kritéria, tak by 
zásady odborné práce měly být pro něj  samozřejmostí 
a nebylo by potřebné je specifikovat zákonem!

V této souvislosti (snad i mimo téma článku) musím 
zásadně  protestovat  proti  tomu,  co  MSp  uvedlo  jako 
kritéria  pro  znalce  v  oblasti  informačních  technologií. 
Oblast  informačních technologií  je snad jedinou oblastí 
(Kriminalistika  se  specializací  na  ICT  a  Kybernetika), 
pro  kterou  není  vyžadován  titul  magistra  VŠ  a  posta‑
čuje pouze bakalář. Jestli si někdo myslí, že bakalář umí 
něco zásadního z oblasti  ICT  tak,  aby  se k  tomu mohl 
znalecky  vyjadřovat,  tak  je  na  velkém  omylu  (čest 
výjimkám).  To  je  do  nebe  volající  nesmysl!  Jaké  loby 
a  tlaky  byly  vyvinuty  na MSp,  aby  to  takto  stanovilo, 
mi  hlava nebere.  To není  nevědomost  a  neznalost  pro‑
blematiky,  ale  zcela  zjevně  něčí  úmysl!  Nebo  globální 
úroveň  znalostí  navrhovatele  a  našich  zákonodárců 
o úloze informačních technologiích v naší společnosti.

Co mne  ale  zaráží  v  textu  tohoto  zákona mnohem 
více  je  to,  co  v  něm  uvedeno  není  a  co  nenapadlo 
žádného  z  renomovaných  odborníků  navrhovatele 
a ani odborníků, kterým byl návrh zákona zaslán k při‑
pomínkování.  Když  už  zákonodárce  má  potřebu 
vyjadřovat se k náležitostem znaleckého posudku, měl 
zařadit  mezi  základní  atributy  znaleckého  posudku 
nezávislost,  profesionalitu,  opakovatelnost,  přezkou‑
matelnost,  integritu,  legalitu  a  povinnost  podrobné 
dokumentace.  Jsou  to  atributy,  které  jsou  široce  pu‑
blikované v naší9) i mezinárodní odborné literatuře jako 
zásadní pro forenzní/znaleckou práci.

A  i  ta  zamýšlená  standardizace  znalecké  činnosti,, 
která  má  probíhat  na  základě  ještě  nevytvořených 
vyhlášek  MSp,  je  založená  na  typickém  českém 
přístupu, který je charakterizován „unikátním” českým 
řešením  ‑  uděláme  si  to  vše  znovu  na  koleně,  aniž 
bychom  se  podívali  kolem  a  zjistili,  jak  standardizaci 
dělají ve světě anebo alespoň tam v Evropě10), kde jsou 
v oblasti znalectví na špici vývoje.

Excesy znalců

Ještě  jeden  doslova  exces  lze  z  rozpravy  v  senátu 
zaznamenat.  Paní  senátorka  Seitlová  řekla  doslovně: 
„Viděla  jsem znalecké posudky,  které  říkaly,  že voda  teče do 
kopce,  když  jsem  se  zeptala  přímo  tedy  toho  znalce,  jak  je 
možné,  že  takhle  to  napsal,  tak  on  mi  řekl:  Paní  senátorko, 
ten,  kdo  to  platí,  pro  toho  to  napíšu. Tuto  tendenci  bohužel 
jsem nezaznamenala  jedinkrát.  Ten,  kdo  to  platí,  podle  toho 
to  bude  vypadat.”  Naši  senátoři  zřejmě  nemají  ozna‑
movací  povinnost,  ale  toto mělo  bez  jakékoliv  diskuse 
skončit trestním oznámením.

Výskyt  takovýchto  excesů  je  však  něco,  co  nelze 
vyloučit.  Aktuálně  je  jmenováno  něco  kolem  10  000 
znalců  a  procento  těch,  co  se  nechovají  v  souladu  se 
zákonem,  zjevně  nevybočuje  z  celorepublikového 
průměru.  Obdobná  situace  je  nejspíše  i  mezi  soudci, 
policisty,  advokáty  a  i  jinými  profesemi.  Dokonce  se 
říká, že nikdo není nepodplatitelný, vše závisí jenom na 
výši  odměny/úplatku  (a  téměř  bych  k  tomu  dodal,  že 
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na  výši  odměny  je  v  principu  založena  i  celá  naše 
společnost).  Takže  možná  že  část  tohoto  problému  je 
skutečně  ve  výši  odměny  pro  znalce.  Jestliže  oproti 
státu  platí  běžně  protistrana  o  celý  jeden  řád  vyšší 
odměnu,  tak  by  stálo  za  to  se  nad  tím  zamyslet. Ani 
aktuálně  navržená  výše  odměn  tuto  řádovou  dis‑
proporci zcela jistě neřeší. Ale z dlaně chlup nevytrhneš 
a potom to vypadá tak, jak to vypadá. Ještě chce někdo 
tvrdit, že ta základní chyba je opět na straně znalců?

Nicméně k rozvahám o odměňování znalců  jsem se 
nechtěl  dostat,  byť  paní ministryně  Benešová  v  senátu 
celkem bezelstně prohlásila, že: „Stávající podoba návrhu 
zákona je výsledkem dlouhodobého projednávání a v celé řadě 
věcí  také  výsledkem  kompromisů.  Najít  řešení  schůdné  pro 
většinu  zainteresovaných  bylo  téměř  nemožné.  Zájmy 
v  oblasti  znalectví  jsou  extrémně  rozdílné  a  jediné,  co  je 
spojuje, je snad jen požadavek na vyšší finanční ohodnocení”. 
Kdyby  se  to  přímo  netýkalo  znalců,  tak  by  to  bylo 
úsměvné,  že? Ale  uvedené  velice  dobře  vykresluje  cel‑
kovou problematiku znalectví v ČR.

Znalci rozhodují?

Možná  z  neznalosti  nebo  naopak  znalosti  reality 
se  následovně  vyjádřil  senátor  Láska:  „Dnes  civilní 
řízení  ani  tak  není  spor  v  některých  případech,  který 
rozhoduje  soudce,  ale  rozhoduje  ho  znalec  velmi  často.  Je 
to  i  chybou  občanského  soudního  řádu,  k  tomu  se,  pokud 
na to nezapomenu, dostanu na konec. Ale tak to teď máme 
nastaveno.  Znalec  je  ten,  kdo  velmi  často  rozhoduje 
o  civilním  sporu  a  jeho  výsledku.  A  pokud  má  takhle 
výraznou  a  silnou  roli,  tak  já  nemůžu  pochopit,  jak 
akceptujeme  a  dopouštíme  situaci,  že  u  velké  části 
výrazných  sporů,  kde  rozhoduje  znalec,  se  pravidelně 
schází znalecké posudky, které jdou proti sobě.”

Nevím, co má se zákonem o znalcích společného 
toto konstatování,  ale podle mne vůbec nic.  Jestli  se 
takovýto  problém  skutečně  vyskytuje,  tak  to  je 
problém  soudců  a  svalovat  vinu  v  tomto  na  znalce 
je  zcela  scestné. Ano,  je  faktem,  že  kvalita  znalců  je 
různá, ale to nemá žádnou souvislost s tím, že soudci 
(snad) ponechávají  rozhodování na znalcích. Opět  je 
vidět  snahu  (možná  ne  uvědomělou)  svalovat  vinu 
na  znalce,  když  chyba  je  zcela  jednoznačně  někde 
jinde.

A  jestliže mají  znalci  i  v  reálu  ʺtakhle  významnou 
a  silnou  roliʺ  (jak  uvedl  senátor  Láska),  určitě  tomu 
neodpovídá hodnocení  jejich práce,  takže za  ty pení‑
ze nikdo nemůže očekávat žádnou kvalitu.

Centrální řízení

Asi nejzásadnější změnou v zákoně je centralizace 
výkonu  dohledu  nad  znalectvím  do  rukou  MSp. 
Dokonce jsem se doslechl (berte to s rezervou), že se 
(snad  i  vážně?)  probírala  ještě  za  vlády  předsedy 
Sobotky  i  varianta  státem  zřízené  komory  soudních 
znalců,  ale  byla  zamítnuta  (nedoslechl  jsem  se 
o  důvodech),  nebo  varianta  znalectví  jako  konce‑
sovaná  živnost  spadající  pod  MPO,  které  však 

objektivně  zhodnotilo,  že  by  nebylo  schopno 
odborně  tuto  oblast  zajistit.  Spíše mi  to  připadá,  že 
centralizace pod MSp  je  pouze  východisko  z  nouze, 
že to nikdo jiný nechtěl dělat(?). Nebo snad přece jen 
záměr? Tolik neověřené informace „z doslechu”.

Důležitou  skutečnost  vyjádřil  (pravděpodobně 
mimoděk)  pan  senátor  Láska:  „centralizovaná 
kontrola,  pokud  by  byla  skutečně  provedena  odborně,  ale 
to se zase musím přiklonit k tomu, co říkal kolega Antl, že 
tam  ty  navazující  předpisy  nejsou,  takže my nevíme,  jak 
záměr centralizované kontroly bude realizován, ale pokud 
by byl realizován dobře a skutečně odborně, tak by řešením 
mohl být. U znalců je  ještě problém v tom, že oni nemají 
žádnou  jednotnou  komoru,  jako mají  třeba  advokáti. Oni 
jsou  strašně  rozsekaní,  takže  oni  ani  samosprávu  nemají 
takovou  sebeovlivňující.  Tím  spíš  by  to  chtělo  jednotnou 
a centralizovanou kontrolu”.

Ano,  za  podmínky,  že  bude  zajištěna  skutečně 
odborně.  Jenomže  předpoklady  k  tomu  jsou  velice 
nejisté.  Jednak,  jak  bylo  řečeno,  právě  navazující 
pravidla (vyhlášky MSp), která by měla zajistit od‑
borné  řízení  znalectví  nejsou,  takže  schválení  této 
zásadní  koncepce  je  vlastně  loterie  a  bylo  by  to 
schválení  bianco  šeku  ministerstvu  spravedlnosti. 
Jestliže MSp od revoluce úplně rezignovalo na práci 
se  znalci,  tak  není  důvod  se  domnívat,  že  odteď  to 
bude  zásadně  jinak.  A  tady  se  domnívám,  že  je 
možná  ten  zásadní  důvod  neschválení  zákona 
Senátem.  Tolik  pravděpodobně  ta  objektivní 
skutečnost.

A  tu  subjektivní  skutečnost  jsem  již  vlastně 
vyjádřil  výše  ‑  MSp  nemá  a  nikdy  nebude  mít 
odpovídající  odborné  zázemí,  aby mohlo  kvalitně 
řídit  odbornou  problematiku  znalectví. A  poradní 
sbory  to  nikdy  nevyřeší,  nebudou  schopny  to  za 
stávající  situace  řešit.  Klasifikace  oborů,  hodnocení 
odborné  práce  znalců,  vytváření  široké  báze 
standardních  znaleckých  postupů  v  kolem  padesáti 
znaleckých  oborech  a  nesčetného  množství  odvětví 
a  specializací  a  další  činnosti,  u  kterých  si  navr‑
hovatel  snad  představuje,  že  se  u  kulatého  stolu 
sejde několik odborníků  a dohodnou se, to  je velice 
naivní. Jestli např. stávající členění znaleckých oborů 
nebo kvalifikační kritéria pro znalce  jsou výsledkem 
práce  poradních  sborů  ministra,  to  nás  potěš 
pánbůh!

Nemám  nic  proti  tomu,  když  administrativně‑
správní  agendu  bude  vykonávat  ministerstvo.  Ale 
znáte  nějaký  jiný  obor  lidské  činnosti,  kde  by 
vysoce  odbornou  a  specializovanou  činnost  v  této 
společnosti  určovali  a  řídili  přímo  úředníci 
ministerstva?  Navíc  ještě  pomocí  (zatím 
nedefinovaných)  nějakých  poradních  sborů?  Kde 
bere MSp tu odvahu (či spíše drzost) prohlašovat, že 
to  bude  schopno  odborně  zajistit?  Je  to  podle  mne 
projev  nadřazenosti  v  oblasti,  kterou  po  odborné 
stránce  zcela  zjevně  zásadně  bagatelizuje.  To  uráží   
hlavně množství kvalitních, vzdělaných a obětavých 
lidí, kteří se, i přes tento přezíravý postoj ke znalcům 
ze strany MSp, znalectví obětavě věnují dlouhá léta.
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11) https://www.ahaonline.cz/vyhledavani/?hash=e353cbc08ba&keyword=kramn%25C3%25BD&sa=Vyhledat&q=kramn%C3%BD

12) Přičemž forma a způsob provedení vstupní odborné zkoušky bude (snad někdy v budoucnu?) upraven vyhláškou?

KVALITA A ODBORNOST V ZÁKONĚ
Základní otázkou v oblasti kvality znalecké práce 

je  problém  toho,  kdo  považuje  co  za  kvalitu.  Těch 
subjektů,  kteří  „konzumují”  kvalitu  znalecké  práce 
by  se  dalo  vyjmenovat  mnoho.  Jako  (politicky  asi 
nejzásadnější)  příklad  lze  uvést  veřejnost,  která  si 
vytváří  důvěru  v  náš  justiční  systém  kromě  jiného 
například  i  na  základě  publikovaných  informací 
o kauzách spojených se znaleckými posudky.

Mohlo  by  se  zdát,  že  veřejnost  do  skupiny 
„konzumentů”  kvality  znalecké  práce  nepatří,  ale 
opak  je pravdou. Stačí  si  jenom zalistovat některými 
médii,  které výrazně ovlivňují  veřejné mínění  široké 
veřejnosti.  Já  jsem  si  schválně  vybral  pro  ilustraci 
deník  Aha!  a  široce  probíranou  kauzu  Kramný11). 
Desítky a desítky článků na toto  téma a  téměř v kaž‑
dém  figurují  znalci  a  jejich  rozporuplné  závěry.  Co 
to  říká  o  úrovni  našeho  justičního  systému  vůči 
veřejnosti?  A  zprostředkovaně  i  o  kvalitě  znalecké 
práce?

Ale  abych do  systému znalectví nepřidával příliš 
mnoho  proměnných,  omezím  se  pouze  na  dva  pri‑
mární subjekty, a to na znalce a na objednatele  jejich 
práce.

Asi  nebudu  dalece  od  pravdy  když  jednoznačně 
a bez jakýchkoliv pochybností prohlásím, že oba tyto 
subjekty  chápou  kvalitu  výkonu  znalecké  činnosti 
jako  kvalitu  odbornou.  Tedy  kvalitu  odborných 
zjištění a závěrů znaleckých posudků.

Abych  doložil  deklarativní  záměr  navrhovatele 
zajistit  v  maximální  míře  právě  tuto  oblast  kvality 
práce  znalců,  prošel  jsem  si  aktuální  znění  návrhu 
zákona  a  hledal  jsem  cokoliv,  co  by  bylo  namířeno 
směrem  k  zajištění  odborné  kvality  znalecké  práce. 
Výsledek  je  asi  takový,  jak  předpokládáte  ‑  nenašel 
jsem  prakticky  nic  konkrétního.  Pouze  obecné 
proklamace  v  tom  duchu,  že  znalec  je  povinen 
využívat  a  rozvíjet  své  odborné  vědomosti  a  o  tom, 
že  je povinen  složit  vstupní  (i  odbornou)  zkoušku12). 
Je  potřebné  dodat,  že  je  pamatováno  i  na  kontrolu 
odbornosti tím, že řízení a kontrolou odborné kvality 
posudků  je pověřeno ministerstvo a že ministr může 
(zdůrazňuji,  že  MŮŽE)  zřídit  v.  poradní  sbory  ‑ 
a  tady  předpokládám,  že  právě  i  za  účelem  výkonu 
dohledu.

Takže  výsledek  ve  vztahu  ke  kvalitě  odbornosti 
znalců  je  prakticky  nulový.  Nebo  spíše  záporný, 
protože povinnosti  jsou uloženy  jedině a  jenom znal‑
cům  a  MSp  je  bude  jenom  kontrolovat 
a  sankcionovat.  Už  to  bylo  několikrát  v  našem 
časopise  uvedeno,  že  ve  vztahu  zákonodárců  (resp. 
správněji  ve  vztahu  MSp)  ke  znalcům  se  vyskytují 
základní  nedostatky  a  pochopení  podstaty  znalec‑
kého zkoumání  je nulové.  Jak v  takové  situaci může 
zpracovat  kvalitní  návrh  zákona?  Připomenu  ve 
stručnosti jenom ty podstatné nedostatky.

Vědeckost

Ministerstvo  spravedlnosti  ČR  (tedy  v  našem 
případě  navrhovatel  zákona)  si  s  největší  pravdě‑
podobností  nikdy  neudělalo  rešerši  problematiky 
znaleckého  (ale  já  budu  používat  termín 
„forenzního”)  zkoumání.  Jinak  by  dospělo 
k  poznání,  že  základem  kvalitního  rozvoje  foren‑
zního  zkoumání  jsou  forenzní  vědy,  které  pro 
jednotlivé  obory  provádějí  základní  a  aplikovaný 
výzkum  předmětu,    metod  a  postupů  forenzní 
analýzy.

Jak  jsou  na  tom  forenzní  vědy  u  nás?  Odpověď 
na  tuto  otázku  je  velice  různorodá,  primárně  v  zá‑
vislosti od forenzního oboru. Asi nebudu přesný, ale 
lze  říct,  že  pravděpodobně  relativně  dobře  jsme  na 
tom  v  oblasti  soudního  lékařství  (které  má  přímou 
vazbu  na  vyučování  soudního  lékařství  a  asi  i  pato‑
logie),  dopravních  nehod,  stavebnictví  a  oceňování 
v  této  oblasti  (díky  Ústavu  soudního  inženýrství 
VUT),  elektrotechnika,  chemie,  písmoznalectví, 
strojírenství a kriminalistika (díky Kriminalistickému 
ústavu)  a  ekonomika  (díky  Institutu  oceňování 
majetku VŠE) a asi i některé další (a ty mi prominou, 
že je neuvádím jmenovitě).

Znamená to, že přibližně těchto deset znaleckých 
oborů  má  u  nás  v  pozadí  alespoň  určitou  základní 
forenzní  vědeckou  základnu.  A  co  ty  ostatní 
znalecké  obory? Nejde  o  to,  že  nejspíše máme v ČR 
výzkumné  ústavy  (nebo  obdobně  zaměřené 
instituce),  které  se  některými  vědeckými  obory 
zabývají  obecně.  Jde  o  to,  kolik  z  takových 
výzkumných  ústavů  se  cíleně  věnuje  oblasti 
rozvoje forenzních věd v daném oboru.

Jestliže nějakých cca 70% znaleckých oborů nemá 
specializované  vědecké  forenzní  zázemí,  tak  by  to 
mělo vyvolat zvýšenou pozornost na MSp, aby tento 
nedostatek  na  poli  forenzních  věd  byl  odstraněn, 
protože  bez  odpovídajícího  výzkumu  nelze  kvalitně 
dělat forenzní analýzy.

Jsou znalecké obory, které jsou více lukrativní jak 
z  pohledu  uplatnění  na  volném  trhu  tak  například 
vysokou  četností  zpracování  znaleckých  posudků. 
U  takových  oborů  se  dá  i  předpokládat,  že  bude 
z  mnoha  směrů  zajímavé  založit  výzkumnou 
instituci, která vytvoří  fakticky monopol na vědecké 
poznatky v  té dané  forenzní oblasti,  co  zase přinese 
různé  využitelné  výhody.  Jsou  ale  znalecké  obory, 
které  nemají  takové  široké  uplatnění  v  praxi  a  ani 
jejich  četnost  není  aktuálně  nějak  významná,  přesto 
jsou  zejména  pro  trestní  řízení  nepostradatelné.  Co 
ale s nimi?

Bohužel,  nikde  v  průběhu  projednávání  tohoto 
zákona  (a  to  od  tvorby  původního  návrhu,  důvo‑
dové zprávy, připomínkového řízení a pod.) jsem na 
pojem  a  problematiku  vědeckých  nebo  odborných 
základů  forenzního  zkoumání  nenarazil.  Zamyšlení 
se  nad  novou  strategii  nového  zákona  zřejmě 
skončilo  na  úrovni  centralizace  odborného  řízení 
znalectví pomocí poradních sborů.
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13) Svetlík Sr., M., Nový návrh Zákona o  znalcích”, Digital Forensic Review 1/2017,  str.  89,  ISSN 25705040,  dostupné z online  zdroje https://
issuu.com/digitalforensicreview

14) http://www.exfos.cz/proceedings/2008/spo001bradacvemolabradac.pdf

Profesionalizace

Druhým  zásadním  nedostatkem  v  přístupu 
a  chápání  výkonu  znalectví  ze  strany  MSp  je 
objektivní  nutnost  profesionalizace  znalecké  práce. 
Abychom se správně pochopili ‑ nemluvím o tom, že 
se  znalec  chce  živit  znalectvím  profesionálně  ani 
o tom, že někdo chce na znalectví vydělávat. Není to 
vůbec  o  čerpání  financí,  resp.  o  tendenci  zvyšování 
nákladů  na  znalectví  ze  strany  státu.  Profesi‑
onalizace  znalectví  je  objektivní  tendence  způsobu 
výkonu znalecké  činnosti  (ale  i  souvisejícího  rozvoje 
forenzních  věd),  která  vzniká  z  důvodu  neustále  se 
zvyšujících nároků na speciální forenzní odbornost a 
na  speciální  (v  běžné  praxi  jinak  nepoužitelné) 
přístrojové vybavení znaleckého pracoviště.

Profesionalizace  způsobuje  to,  že  při  snaze 
udržet  vysokou  odbornou  úroveň  výsledných 
znaleckých  posudků  se  zpracovatel/znalec  musí 
věnovat  svému  znaleckému  oboru  plně 
profesionálně,  v.  na  plný  úvazek.  Je  čím dále  tím 
více  znaleckých  oblastí,  kde  již  není možné  se  v  „ci‑
vilní”  profesi  věnovat  svému  zaměstnání/povolání 
a jaksi navíc se (na žádost státu) čas od času věnovat 
znalectví,  které  je  odborně  identické  s  tou  „civilní” 
profesí.

Každým  dnem  se  setkáváme  s  novými  způsoby 
páchání  trestné  činnosti,  nové  technologie  umožňují 
identifikovat  nové  druhy  stop,  používat  přesnější 
a  spolehlivější  forenzní  metody  a  postupy  a  na 
základě poznání vyvíjet nové  forenzní přístroje  a  za‑
řízení  a  v  neposlední  řadě  je  používat  novými  způ‑
soby. To vše se nedá dělat postaru,  jen  jako doplněk 
základní  (civilní)  profese  znalce.  K  tomu  je  potřeba 
přistoupit  profesionálně.  Jinak  zůstaneme  na  úrovní 
poloviny minulého století.

Samozřejmě  to  v  plné  míře  neplatí  pro  všechny 
forenzní  obory.  Dynamika  rozvoje  jednotlivých 
znaleckých oborů je velice rozdílná.

Diskriminace oborů

Nikdo  nerozporuje  skutečnost,  že  určité  znalecké 
obory jsou pro potřeby státu důležitější než  jiné. Ať už 
z  hlediska  jejich  frekventovaného  využití  státem  (asi 
typicky  obor  ekonomika,  který  co  do  počtu  znalců 
a  znaleckých  ústavů  totálně  válcuje  ostatní  znalecké 
obory),  nebo  z  pohledu  potenciální  četnosti  výskytu 
případů, které  je potřebné znalecky hodnotit  (napadají 
mne dopravní nehody a zdravotnictví).

Asi  se  ale  nebudu  příliš  mýlit,  že  zejména  různá 
ekonomická odvětví se od většiny ostatních znaleckých 
oborů diametrálně odlišují. Jak počtem znalců (celé cca 
2/3  z  celkového  počtu  znalců  v  ČR),  tak  metodikou 
zkoumání, která je v zásadě a primárně daná platnými 
právními  předpisy,  tak  v  neposlední  řadě  minimální 
nákladovostí  na  samotné  znalecké  zkoumání  ve  srov‑
nání s většinou ostatních znaleckých oborů.

Tady  jsem  si  vědom,  že  jsem  se  dostal  svým 
tvrzením  na  tenký  led,  když  jsem  si  dovolil  proti 
takové  drtivé  většině  znalců  prohlásit,  že  ve  své 
podstatě  pracují  s  výrazně  menšími  náklady  než 
ostatní  znalci.  A  také  jsem  si  vědom,  že  statisticky 
(například  analýzou  vyúčtovaných  nákladů 
podaných  posudků)  by  se  mi  to  asi  i  těžko  pro‑
kazovalo  a  dokonce  si  troufám  říct,  že  taková 
analýza by dopadla možná i opačně. Jenom proto, že 
způsob  účtování  nákladů  na  znaleckou  činnost  je 
v podstatě administrativně úplně stejný, jaký je po‑
užit  pro  celou  státní  správu,  ale  vůči  znalcům  je 
nespravedlivý. Znalec  totiž není úředník, který  vy‑
kazuje služební cestu. Ale otázkou odměňování,  jak 
jsem uvedl výše, se tady zabývat nemíním.

V čem  je  tedy ta diskriminace znaleckých oborů? 
Ekonomická odvětví  svojí důležitostí pro  stát  a  také 
svým počtem znalců a zřejmě  i  znaleckých posudků 
jednoznačně  válcují  všechny  ostatní  znalecké  obory 
(nebo  alespoň  většinu  z  nich).  Z  tohoto  důvodu  se 
sice  dá  chápat,  že  téměř  vše  kolem  znalectví  se  při‑
způsobuje  právě  tomuto  oboru,  jako  nejvý‑
znamnějšímu  co  do  důležitosti  a  také  počtu  znalců 
a  podaných  posudků,  ale  v  tom  je  právě  ta  dis‑
kriminace  většiny  ostatních  znaleckých  oborů, 
zejména  z  přírodních  a  technických  oblastí. 
Rozdílům  jednotlivých  znaleckých  oborů  jsem  se 
částečně  již  zabýval13).  A  jelikož  množství  z  nich 
navíc  nemá  své  vědecké  forenzní  zázemí,  znalci  se 
musí kromě samotného výkonu znalectví ve výrazně 
větším  objemu  zabývat  i  forenzním  výzkumem 
a  aplikací  takových  poznatků  do  metod  a  postupů 
zkoumání.  Připomenu  také  velice  výrazně  vyšší 
nároky na  technické vybavení v  těchto oblastech. To 
vše ovšem MSp nezajímá, jen požaduje, aby to znalci 
plnili.

Na  tomto  místě  si  dovolím  použít  citaci  z  pří‑
spěvku14)  předních  odborníků  na  znalectví  v  ČR, 
specialistů  z  USI,  na  XVII.  Mezinárodní  vědecké 
konferenci soudního  inženýrství v Brně ve dnech 25. 
‑  26.  1.  2008: „Ministerstvo od  roku 1988 zaujalo ke 
znalecké činnosti takový postoj, že má právo dostat 
hotové  znalce  a  již  se  nebude  starat  o  jejich 
odbornou úroveň.”  Jen k  tomu doplním,  že nejenom 
odbornou  úroveň,  ale  i  forenzní  vědecké  zázemí 
a  odpovídající  speciální  forenzní  vybavení,  bez 
kterého  množství  forenzních  analýz  ani  nelze 
realizovat.  Požadavek  zákona,  že  znalec  (fyzická 
nebo  právnická  osoba) musí mít  potřebné  vybavení, 
musí  mít  potřebnou  odbornost  a  tuto  si  musí 
samostatně  doplňovat  jenom  potvrzuje  uvedenou 
citaci. Od  toho  roku  1988  se nic nezměnilo  a proto 
v  mnoha  znaleckých  oborech  vznikla  více  než  tři‑
cetiletá  mezera  zejména  v  odborném  poznání  po‑
sledních  poznatků  a  v  nezbytném  vybavení  zna‑
leckých pracovišť.

ZÁVĚR
Tím se vlastně dostávám oklikou zpět k  tomu, čím 

jsem  začínal.  V  rezignaci  na  podporu  odbornosti 
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znalců  ze  strany MSp. A  ta  podpora může mít  velice 
různorodou podobu  ‑ od kvalitní organizace, podpory 
výměny  zkušeností,  podpory  forenzního  výzkumu  až 
po odpovídající ohodnocení kvalitní práce. Bez toho se 
znalectví  bude  propadat  do  podprůměrné  úrovně, 
existující špičkoví odborníci budou odcházet15) a zájem 
nových specialistů bude upadat.

Pak  se  už  nebudeme  divit  tomu,  že  se  budou 
množit případy, některé ze kterých zmiňovali poslanci 
a  senátoři  při  projednávání  aktuálního  zákona 
o  znalcích  a  že  důvěra  společnosti  v  to,  jaké  znalce  si 
vybírá MSp, bude upadat (viz namátkou výše zmíněná 
kauza „Kramný”).

Závěrem  si  dovolím  vyslovit  předpoklad,  že 
obecně  by  asi  znalcům  ani  tak  moc  nevadila  většina 
požadavků aktuálního zákona o znalcích, výše odměny 
za zpracování posudků, asi ani výše pokut a možná ani 
centralizace  administrativního  řízení  výkonu  znalectví, 
kdyby nebylo  té  výše  zmíněné  citace  z příspěvku ÚSI, 
tedy  dlouhodobé  rezignace  MSp  na  jakoukoliv  pod‑
poru odborného zabezpečení znalců. Sát sám zákonem 
vytvořil  specifickou  skupinu  odborníků  ‑  znalců  ‑ 
výlučně  z důvodu  své vlastní  potřeby.  Jestliže  ale  stát 
(v  zastoupení  MSp)  něco  zákonem  vyžaduje  bez 
vytvoření jakýchkoliv předpokladů, aby to bylo možné 
plnit,  je  to  jenom  projev  arogance  a  povýšeného  pos‑
tavení  vůči  celé  znalecké  obci,  vůči  mnohdy  špič‑
kovým,  předním  specialistům  v  různorodých  oborech 
lidské činnosti.

A k  aktuálnímu  stavu zákona o  znalcích nelze než 
zopakovat  již  výše  uvedené  ‑  v  tom  stavu,  v  jakém 
dnes  zákon  je,  je  to  jenom  bianco  šek  daný  do  rukou 
MSp, aby si se znalci dělalo absolutně co chce.
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