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ABSTRAKT: Autorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce, s cílem vytvořit jednotnou 
vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví (specializace), která bude 
systematická a přehledná, bude vycházet z již známých a v praxi ověřených způsobů (např. certifikace, kurzy, specializační studium 
apod.). Začlení nově navržené přístupy, které systematicky a plošně vymezí celoživotní vzdělávání znalců jak v rovině teoretické, tak 
v rovině odborné, tj. prakticky zaměřené na konkrétní odborné znalecké disciplíny. Modelový vzor bude zahrnovat celoživotní vzdělávání 
znalců před jejich jmenováním do funkce i kreditní systém vzdělávání po celou dobu výkonu funkce znalce.
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ABSTRACT: In her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of creating a uniform education 
system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in all expert fields, branches (specializations) and it will be systematic 
and lucid and will result from already known and in practise proven methods (e.g. certification, courses, specialized studies etc.). It 
will integrate the newly suggested approaches which will define the lifelong learning of experts systematically and broadly, both on 
a theoretical level and on a professional level, i.e. practically focused on particular expert disciplines. The model example will include 
the lifelong learning of experts before their appointing to the office and also a credit system of learning for the whole time of carrying 
out the function of an expert.
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1.  ÚVOD

S ohledem na neustálý vývoj vědních oborů řeší soudy a jiné orgány 
veřejné moci (dále jen „OVM“) při své rozhodovací činnosti stále 
odbornější otázky. Některé z nich jsou neřešitelné bez dostatečné 
specializované kvalifikace. Proto je stále častěji využíváno služeb 
odborných konzultantů – „soudních“ znalců. Kromě zvyšujícího 
se vlivu znalců na výsledek civilních či trestních řízení je terčem 
kritiky široké laické veřejnosti nejen jejich morálka a svědomí, ale 
zejména jejich odbornost a vzdělání. Jejich odbornost a kvalifikace 
je terčem častých diskusí i proto, že současná právní úprava 
výslovně neupravuje povinnost celoživotního vzdělávání znalců 
(dále jen „CVZ“).

Je třeba mít na mysli, že znalecký posudek je druh důkazního 
prostředku, a i přesto, znalci v soudním řízení žádná rozhodovací 
pravomoc nenáleží, ta náleží pouze nezávislému soudu, někdy se 
může zdát, že právě znalecký posudek rozhoduje o výsledku sporu.

Absenci CVZ podrobil kritice i profesor JUDr. Jan Musil, CSc., 
soudce Ústavního soudu ČR, když podle něj „nefungují mechanismy, 
které by zajistily výběr kvalitních znalců a soustavnou kontrolu 
jejich odborné úrovně.“ [7]

Cílem disertační práce je proto vytvořit projekt jednotné 
vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost, který bude 
možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví 
(a specializace, pokud s nimi bude nová právní úprava počítat), 
který bude systematický a přehledný, bude vycházet z již 
známých a v praxi ověřených způsobů (např. certifikace, kurzy, 
specializační studium apod.) a začlení nově navržené přístupy, 
které jednoznačně, přehledně, systematicky a plošně vymezí 
CVZ jak v rovině teoretické, tak v rovině odborné, tj. prakticky 
zaměřené na konkrétní odborné znalecké disciplíny. Obecně 
vytvořený modelový vzor tohoto projektu bude zahrnovat jak 
CVZ před jejich jmenováním do funkce, tak i po celou dobu 
výkonu funkce znalce.
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2.   SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA  
ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR

2.1  Obecně
Znaleckou činnost v současné době upravuje zákon č. 36/1967 
Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o znalcích a tlumočnících“) [4], který sice doznal 
podstatných změn od 1. 1. 2012 [5], ale stále nezavedl zákonnou 
podmínku systematického vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
znalců zapsaných v seznamu, nestanovil rozsah, který by byl 
závazný pro ověření odborné způsobilosti žadatelů o znaleckou 
činnost ani již jmenovaných znalců, a prováděcí vyhláška 
č. 37/1967 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška“) [6].

V průběhu roku 2011 a v první polovině roku 2012 byly stanoveny 
kvalifikační požadavky, které jsou jednotné a závazné pro správní 
orgány při vyřizování a posuzování žádostí uchazečů o znaleckou 
činnost, ale k tomuto sjednocení došlo pouze v některých oborech. 
U znaleckých oborů a odvětví, kde tyto specifické podmínky 
stanoveny nebyly, správní orgány postupují analogicky. Kromě 
podmínky absolvování vysokoškolského studijního programu 
a délky odborné praxe, byla stanovena podmínka absolvování 
kurzu zaměřeného na znaleckou problematiku a to buď ve formě 
specializačního čtyřsemestrálního studia [3] u oborů, kde je 
toto studium vypsáno, a u zbývajících oborů absolvování kurzu 
znaleckého minima, který je zaměřen na obecnou problematiku 
soudního znalectví [8].

2.2   Návrh jednotného systému vzdělávání znalců – ÚSI VUT 
Brno 1980 [9]

Již v roce 1980 byl Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení 
technického v Brně (dále též „ÚSI VUT Brno“) Ministerstvu 
spravedlnosti ČR (dále jen „MSp“) navržen jednotný systém 
výchovy technických znalců v této podobě:
a) studium technického znalectví – základní studium, jehož 

absolvování by bylo podmínkou pro jmenování; osnovu studia 
by tvořily tyto hlavní části:
1. část všeobecná (práva a povinnosti znalců, příslušné právní 

předpisy),
2. část teoreticko-odborná (nové poznatky vědy a techniky 

v příslušném oboru, rozšíření a prohloubení specializace 
v daném odvětví, vybrané statě ze souvisejících oborů),

3. část metodická (výkon znalecké činnosti, metodika důkazu, 
metodika nálezu a posudku, praktické aplikace s příp. 
exkurzí),

4. případně část ekonomická;
b) průběžné zvyšování a ověřování kvalifikace znalců; zvyšování 

kvalifikace by probíhalo formou seminářů, sympozií 
a konferencí, při rozsáhlejších změnách pak krátkodobými 
kursy. Podkladem pro ověřování by byly předložené znalecké 
posudky a vyjádření příslušného krajského soudu, případně 
i ústní ověření, v záporném případě by došlo k odvolání znalce 
z funkce pro odpadnutí podmínek jmenování;

c) vědecká výchova v oboru soudního inženýrství se předpokládá 
zejména pro pracovníky ústavů oprávněných podávat znalecké 
posudky a dále pro znalce se specializací na podávání revizních 
posudků;

d) znalecká činnost ústavů – zde by se upravily podmínky 
kvalifikace pracovníků ústavu, aby tento mohl být oprávněn 
podávat znalecké posudky.

Podstatnou část návrhu, který byl MSp předložen, se vedení 
ÚSI VUT Brno podařilo zavést a v následujících letech ještě rozšířit. 
Byl akreditován doktorský a následně i magisterský (inženýrský) 
studijní program Soudní inženýrství a také magisterský Rizikové 
inženýrství. Nově zavedené nástavbové specializační kurzy (dříve 
„postgraduální studium“) navázaly na kurzy již existující, např. kurzy 
technického znalectví pro analýzu silničních nehod (probíhají od r. 
1966), pro stavebnictví a oceňování nemovitostí (probíhají od r. 
1973), grafická analýza silničních nehod (od r. 1974) apod. Vzhledem 
k tomu, že spektrum znaleckých specializací je tak široké, že je 
někdy nebylo možno zařadit do již existujících specializačních kurzů, 
vedení ÚSI VUT Brno zavedlo nově v roce 1997 také kurz „Obecná 
problematika soudního znalectví – znalecké minimum“, který se koná 
zpravidla 2 až 3 krát ročně; v říjnu 2015 proběhl již 44. kurs. Obdobné 
kurzy byly pak postupně zřízeny i na jiných vysokých školách (např. 
Vysoká škola ekonomická – Institut oceňování majetku).

2.3   Znalecké minimum – obecná problematika soudního 
znalectví (kurz pro uchazeče)

Znalecké minimum (dále jen „ZM“) je vyžadováno u všech 
žadatelů, kteří požádali o jmenování ve znaleckém oboru, pro který 
není zavedeno specializační čtyřsemestrální studium. Garantem 
tohoto specializačního kurzu pro zájemce o znaleckou činnost 
v těchto oborech je v současné době Vysoké učení technické 
v Brně – Ústav soudního inženýrství a Vysoká škola ekonomická 
v Praze – Institut oceňování majetku.

Účelem kurzu ZM je osvojení si základních znalostí nezbytných 
pro výkon funkce znalce, získání potřebných, zejm. právních, 
vědomostí a praktické schopnosti k výkonu funkce znalce, které 
nelze nahradit praktickými zkušenostmi získanými pouze při výkonu 
zaměstnání. V praxi to znamená absolvování jednodenního kurzu 
v rozsahu 10 vyučovacích hodin, jehož součástí je i absolvování 
písemného testu, a vypracování zkušebního znaleckého posudku 
dle vlastního zadání včetně fiktivního vyúčtování. Osvědčením 
o absolvování kurzu ZM žadatel neprokazuje svoji odbornost 
v dané oblasti odpovídající zvolené specializaci, nýbrž znalost 
a orientaci v právních předpisech upravujících znaleckou činnost, 
která je svým obsahem specifická. Důležitost tohoto požadavku je 
podpořena předpokladem, že žadatel získanými znalostmi nejen 
disponuje, ale je připraven je v praxi použít.

2.4  Celoživotní vzdělávání znalců zapsaných v seznamu
Absence CVZ představuje problém, který vedl až k tomu, že znalec 
od okamžiku zápisu do seznamu znalců nemá žádnou povinnost 
dokládat, jakým způsobem si prohlubuje a aktualizuje své odborné 
znalosti, seznamuje se s novými vědeckými postupy tak, aby 
garantoval řádný výkon znalecké činnosti. Tato situace vyústila 
v aktivity některých zájmových sdružení a profesních organizací, 
které se snaží vyvíjet aktivitu směřující k CVZ formou účasti 
na pravidelných školeních a seminářích, které jim zprostředkují 
nejen informace o aktuálních právních předpisech, bezprostředně 
souvisejících s výkonem znalecké činnosti, ale i specializovaných 
školení, kurzů, workshopů nebo seminářů zaměřených na jednotlivé 
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znalecké obory. Přesto, že členství v těchto zájmových znaleckých 
sdruženích není povinné, znalci, ale např. i krajské soudy, je vnímají 
jako součást CVZ. Tyto subjekty zajišťují odborná školení svých 
členů prostřednictvím externích lektorů, praktikujících znalců nebo 
soudců. Spolupráce s vysokými školami se s ohledem na jejich 
dostatečné personální i materiální vybavení jeví jako jedna z dalších 
možností v rámci projektu JVS. Vzdělávání znalců musí probíhat 
ve smyslu zákonitostí andragogiky, tedy s přihlédnutím k tomu, 
že jde o vzdělávání dospělých osob, které ke vzdělávání přistupují 
ve fázi života, kdy již dosáhly určitého vzdělání a osvojily si určité 
specifické pracovní návyky a dovednosti.

3.  HLAVNÍ STUPNĚ JVS

Vytvořený projekt jednotné vzdělávací soustavy v sobě bude 
zahrnovat kvalifikační požadavky na znalce před i po jmenování 
do funkce znalce a bude zohledňovat nejen potřeby znalce neustále 
se vzdělávat a prohlubovat a aktualizovat si odborné znalosti 
a vědecké postupy nezbytné pro řádný výkon znalecké činnosti, 
tedy plánovat a organizovat celoživotní vzdělávání znalcem 
samým, ale i potřeby orgánů, institucí i občanů, kteří služeb 
znalců využívají, tedy vytvoření systému předem daných pravidel 
a kategorií vzdělávání organizovaného někým druhým během 
výkonu činnosti znalce a jejich následné kontroly.

Všeobecný (základní) stupeň JVS
Základní stupeň JVS bude relevantní pro všechny obory znalecké 
činnosti a zahrne nezbytnou, byť rámcovou, znalost právních 
předpisů, s nimiž se znalec při výkonu znalecké činnosti může 
setkat. Součástí tohoto semináře bude i shrnutí základních 
náležitostí znaleckého posudku, postavení znaleckého posudku 
jako důkazu v soudním řízení a jeho vyúčtování, aj.

Specializovaný (vyšší) stupeň JVS
Vyšší stupeň JVS bude představovat účast na jedno až dvoudenním 
semináři, který by byl zaměřen vždy na určitý okruh znaleckých 
oborů, odvětví, příp. specializací, tj. oborů blízkých, příbuzných, 
na sebe navazujících nebo vzájemně se prolínajících. Po úvodní 
přednášce, kde se účastníci seznámí se základními tématy, která budou 
v rámci semináře přednášena, budou následovat konkrétní bloky 
vyplývající např. ze znaleckých úkolů ze soudních spisů (po nezbytné 

anonymizaci), kazuistiky apod. Na tematickém zaměření seminářů se 
budou podílet vedle profesních stavovských odborných organizací, 
vysokých škol, univerzit, apod. i již praktikující znalci, příp. znalecké 
ústavy. Závěr semináře shrne všechny získané poznatky a vytvoří 
dostatečný prostor pro závěrečnou diskusi účastníků.

4.   PILOTNÍ PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ

Pilotní projekt „Aktuální problémy znalecké praxe 
ve znaleckých oborech Ekonomika (ceny a odhady) – 
Lesní hospodářství – Ochrana přírody – Zemědělství
Za účelem zjištění zájmu, potřeb, rozsahu, formy, ale i náplně 
CVZ se ve dnech 17. a 18. 9. 2015 na Lesnické a dřevařské fakultě 
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „LDF MU“) ve spolupráci 
s Českou unií soudních znalců v lesním hospodářství (dále jen 
„ČUSZLH“) uskutečnil pilotní seminář, jehož cílem bylo nejen 
získat přehled o absenci takových kurzů, které sami znalci 
považují za klíčové, předat zkušenosti, nastavit určité jednotné 
standardy řešení, ale v rámci diskuse nad řešením sporných 
znaleckých otázek a problémů dospět ke sjednocení názorů 
na absenci podmínky CVZ. Jedině znalecká praxe může přinést 
takovéto podněty. Současná praxe – a jak jednoznačně vyplynulo 
z hodnotících dotazníků, který každý účastník v závěru anonymně 
vyplnil – ukazuje, že znalci pociťují absenci odborných seminářů 
napříč všemi znaleckými obory, vítají jakékoliv kurzy zaměřené 
nejen na právní, ale i odbornou tématiku, v rámci kterých by 
získali aktuální informace k danému tématu a možnost vzájemné 
konzultace s kolegy znalci.

Zdrojem elektronických adres byla veřejně dostupná databáze 
znalců na www.justice.cz, aktuální ke dni 1. 8. 2015. Byli obesláni 
znalci z oboru Ekonomika se zaměřením na oceňování v lesnictví 
(dále v tabulce obor označen „E“), znalci z oboru Lesní hospodářství 
(dále v tabulce obor označen „LH“), znalci z oboru Ochrana přírody 
(dále v tabulce obor označen „OP“) a z oboru Zemědělství se 
zaměřením na ovocnářství, zahradnictví, dendrologii, arboristiku 
apod. (dále v tabulce obor označen „Z“).

V rámci tohoto pilotního semináře byla pozvánka rozeslána 
celkem 448 znalcům (zapsaným v seznamu znalců alespoň pro 
jeden z výše uvedených znaleckých oborů), z nichž se 68, tj. 
15,18 % semináře zúčastnilo (tab. l). (Pozn. autorky – v případě, 

Tab. 1  Počet obeslaných a přítomných znalců.
Table 1  The number of summoned and present expert.

OBOR E E LH LH OP OP Z Z
KRAJ obesláno přišlo obesláno přišlo obesláno přišlo obesláno přišlo
PHA 2 1 8 2 13 1 3 2
StřČ 23 6 5 3 14 1 2 1
JČ 59 3 31 1 2 2 0 0
ZČ 35 2 10 0 5 1 0 0
SevČ 22 2 4 1 10 1 0 0
VČ 16 8 5 3 13 3 1 1
JM 67 4 4 2 23 1 5 4
SM 39 9 4 1 21 1 2 1
CELKEM 263 35 71 13 101 11 13 9
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že je znalec zapsán pro více oborů, je uveden pouze jednou a to 
v oboru dle abecedního pořadí).

Program semináře
Harmonogram semináře byl rozvržen do dvou dnů, přičemž 1. 
den, tj. 17. 9. 2015, byl určen všem účastníkům semináře, následně 
2. den, tj. 18. 9. 2015, byl rozdělen na dva bloky: BLOK A: 
Znalecká činnost v arboristice a ochraně přírody, BLOK B: 
Forenzní ekotechnika [1] a oceňování lesa.

Dne 17. 9. 2015 po zahájení semináře zástupcem LDF MU spolu 
s předsedou ČUSZLH v části týkající se obecné problematiky 
znalecké praxe proběhly následující přednášky:

 • Právní úprava znalecké činnosti a činnost orgánů státní 
správy, dohled.

 • Znalecká praxe ve správním soudnictví.
 • Formální náležitosti znaleckého posudku, činnost poradních 

sborů, stížnosti na znalce, správní delikty.

Následná diskuse přítomných účastníků, k nimž se v průběhu 
přednášek připojilo i 8 studentů LDF MU, ukázala, jak aktuální 
byla přednesená témata a jak důležité je umožnit i již praktikujícím 
znalcům získat nové informace obecné právní problematiky upravující 
znaleckou činnost, a to zejména v době, kdy zákonodárce mediálně 
avizuje přípravu nejen nového zákona o znalcích, ale i aktualizaci 
znaleckých oborů a odvětví včetně sjednocujících kvalifikačních 
podmínek pro jmenování. Z pohledu účastníků byla nejčastěji 
diskutována otázka přechodných ustanovení, tedy doby potřebné 
k tomu, kdy i již zapsaní znalci budou muset splňovat kvalifikační 
(a další) podmínky pro zápis do seznamu dle nové právní úpravy.

Dne 18. 9. 2015 byl program rozdělen do dvou bloků, a účastníci 
sami dle svého znaleckého zaměření zvolili, kterého bloku se 
zúčastní.

Blok A: Znalecká činnost v arboristice a ochraně přírody
Doc. Ing. Karel Drápela, CSc. – Zjišťování a zpracování 
dendrometrických údajů pro potřeby znalecké praxe;
Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. – Binomická nomenklatura 
dřevin ve znalecké praxi;
Ing. Luděk Praus, Ph.D. – Metrologie a nároky na měření;
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. – Nároky na lokalizaci a identifikaci 
dřevin v lese a občas i mimo něj;
Ing. Samuel Burian – Hodnocení rizik spojených s dřevinami;
Ing. Marek Žďárský, Ing. Pavel Wágner – Případové studie.

BLOK B: Forenzní ekotechnika [2] a oceňování lesa
Prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Forenzní ekotechnika: les 
a dřeviny;
Ing. Jiří Matějíček, CSc. – Novela vyhlášky Ministerstva 
zemědělství ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy 
nebo škody způsobené na lesích;
Ing. Radek Zádrapa, Ph.D., – Tržní oceňování stromů a porostů.

Po ukončení přednášek v obou blocích se všichni účastníci 
sešli k závěrečné diskusi, která přinesla organizátorům mnoho 
podnětných témat a výzvu směřující k uspořádání obdobného 

semináře za rok včetně nástinu dalších možných témat. V závěru 
byla účastníkům předána osvědčení dokládající absolvování 
semináře v rámci CVZ s doporučením k jejich archivaci v osobním 
spise znalce u příslušného krajského soudu.

Vyhodnocení pilotního semináře
Hodnotící dotazník (zpětná vazba) byl koncipován do 10 otázek, kde 
účastníci semináře měli možnost jednak na bodové škále od 1 do 5 
a jednak ve formě slovního hodnocení odpovědět na položené otázky. 
Otázky byly zaměřeny kromě hodnocení zdroje, z něhož se o semináři 
dozvěděli, kvality předaných studijních materiálů, nejen na:

 • celkový dojem ze semináře 
(1 = 92 %, 2 = 5 %, 3 = 3 %, 4 = 0%, 5 = 0 %),

 • místo konání akce 
(1 = 86 %, 2 = 8 %, 3 = 5 %, 4 = 1 %, 5 = 0 %),

 • spokojenost s obsahovou stránkou 
(1 = 93 %, 2 = 6 %, 3 = 1 %, 4 = 0 %, 5 = 0 %),

 • hodnocení přístupu lektorů včetně pedagogické a odborné 
úrovně přednášek 
(1 = 89 %, 2 = 10 %, 3 = 1 %, 4 = 0 %, 5 = 0 %),

 • hodnocení organizačního zajištění 
(1 = 94 %, 2 = 4 %, 3 = 2 %, 4 = 0%, 5 = 0 %),

ale zejména i na zhodnocení přínosnosti semináře z pohledu 
znalecké praxe, kde účastníci uvedli:

1 (velmi přínosný) = 88 %, 2 = 10 %, 3 = 2 %, 4 = 0 %, 
5 (nepřínosný) = 0 %,

dále na hodnocení záměru zařadit odborné l – 2 denní semináře 
(podobné tomu právě absolvovanému) do projektu CVZ v rámci 
nové právní úpravy znalecké činnosti:

1 (velmi přínosný) = 87 %, 2 = 11 %, 3 = 2 %, 4 = 0 %, 
5 (nepřínosný) = 0 %,

a na volbu nejvhodnějšího intervalu pro povinné absolvování 
podobného semináře:

1× ročně = 75 %, 1× za 2 roky = 24 %, 1× za 3 roky = 1 %, 
1× za 5 let = 0 %, jiný interval = 0 %.

Zejména odpovědi na poslední tři otázky považuje doktorandka 
pro vyhodnocení pilotního projektu za stěžejní, neboť v rámci 
slovního hodnocení účastníci nad rámec číselného hodnocení 
ocenili praktické zkušenosti a odbornou erudici lektorů, názorné 
příklady z praxe, možnost výměny zkušeností s kolegy – znalci, 
otevřenou diskusi k jednotlivým tématům, získali celou řadu 
podnětů pro zlepšení svých znaleckých posudků a shodně vyjádřili 
důležitost konání takovýchto povinných seminářů 1× za 1–2 roky 
pro udržení kvalitní úrovně znaleckých posudků. Nad rámec 
uvedeného z hodnotících dotazníků vyplynul i zajímavý poznatek, 
kdy 38 % účastníků projevilo zájem mít možnost účastnit se 
na příštím semináři obou odborných bloků přednášek; tedy, aby 
se přednášky vzájemně v časech nepřekrývaly.

Kreditní systém
K tomu, aby bylo možno pravidelně ověřovat odbornou způsobilost 
znalce v oboru (oborech), pro který (které) byl zapsán do centrálního 
registru, tj. seznamu znalců zveřejněném na www.justice.cz, 
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doktorandka za vhodný model považuje kreditní systém, podobný 
systému vysokoškolského studia. Průkaz odbornosti, tzv. Index 
odbornosti znalce (dále jen „IOZ“) by byl po celou dobu výkonu 
znalecké činnosti garancí pravidelného prohlubování odborných 
znalostí v rámci CVZ. Účast na jednotlivých kurzech, odborných 
školeních, workshopech, přednáškách, seminářích apod., které 
budou určeny všem znalcům napříč všemi znaleckými obory, nebo 
těch, které budou úzce specializované a určené vždy pro vybranou 
skupinu znalců, bude ohodnocena příslušným předem daným 
počtem kreditů a zaznamenána do IOZ. Do kreditního systému 
bude zařazena nejen pasivní účast, ale i aktivní přednášková účast 
na výše uvedených aktivitách nebo publikační činnost. Získáním 
potřebného počtu kreditů za zvažované období (1 rok, 3 roky nebo 
max 5 let) by znalec splnil podmínku CVZ a prokázal trvající zájem 
a ochotu neustále se vzdělávat, sledovat nové trendy ve znalectví 
jak v rovině právní, tak i v rovině jeho odborného znaleckého 
a profesního zaměření.

5.  ZÁVĚR

Současná právní úprava v ČR neobsahuje zákonnou podmínku CVZ 
a zvyšování kvalifikace u znalců zapsaných v seznamu, nestanovuje 
rozsah ani způsob ověření odborné způsobilosti již jmenovaných 
znalců, neukládá za povinnost systematické vzdělávání. Není 
upravena periodicita takového vzdělávání i následná kontrola 
tohoto systému vzdělávání u již jmenovaných znalců. Přesto existují 
snahy různých zájmových sdružení, která odborné vzdělávání 
znalců v rámci svých možností a na základě nepovinného členství 
organizují.

Uskutečněný pilotní seminář dne 17. a 18. 9. 2015 na LDF 
MU jednoznačně ukázal zájem znalců účastnit se minimálně 1× 
za 1–2 roky odborného vzdělávání ve formě odborného semináře, 
a získat tak nejen obecné aktuální informace z oblasti soudního 
znalectví, ale zejména informace vztahující se konkrétně k jejich 
znaleckému zaměření. Z absence povinného CVZ totiž následně 
vyplývají hlavní příčiny nestejné úrovně znaleckých posudků jak 
po stránce formální, tak i obsahové, vedoucí následně ke stížnostem 
na nedostatečnou odbornost znalce, absenci odborných metod, 
z nichž znalec při vypracování posudku vycházel a o něž opřel 
své závěry. Pro řešení CVZ je potřebná jednotnost, systémovost 
a přehlednost. Těchto požadavků chce doktorandka docílit vznikem 
projektu jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost, 

který jednoznačně, přehledně, systematicky a plošně vymezí toto 
vzdělávání v rovině teoretické i v rovině odborné, tj. prakticky 
zaměřené na konkrétní odborné znalecké disciplíny.

Vzhledem k tomu, že postavení znalců se vyznačuje zvýšenou 
společenskou, právní a morální odpovědností, systémové řešení 
CVZ z hlediska požadavků správních orgánů, soudů, orgánů 
činných v trestním řízení, odborné i laické veřejnosti, ale i z řad 
znalců přispěje nejen k celkovému zvyšování odborné úrovně 
znalců, ale obecně povede ke zkvalitnění znalecké činnosti 
a posílení důvěry odborné i laické veřejnosti v profesi znalce, 
kterou je nutno vnímat tak, že znalec = pomocník soudce v úsilí 
o spravedlivý proces.
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