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Abstrakt 

Disertační práce analyzuje postavení znalce ve společenských (institucionálních) vztazích, 

které představují organizační a institucionální zázemí soudního znalectví jako součásti 

soudního inženýrství. Práce objasňuje používané definice i terminologii, přičemž největší 

pozornost je věnována rozboru podmínek pro výkon znalecké činnosti z různých úhlů 

pohledu (především právního a ekonomického). Podrobně je rozebráno zejména 

postavení znaleckých ústavů, a to ve všech souvislostech: jak z hlediska odbornosti a její 

garance, tak také z hlediska odpovědnosti zpracovatelů posudku ústavu. Dále je popsána 

činnost existujících sdružení znalců a predikovány důsledky zavedení profesní samosprávy 

znalců. Důležitou část práce představuje srovnání podmínek pro výkon znalecké činnosti 

(výhod a nevýhod) ve vybraných evropských státech: Anglii, Rakousku a Slovensku. Na 

základě získaných poznatků jsou v závěrečné části navrženy a odůvodněny změny 

podmínek a pravidel pro výkon znalecké činnosti a dalších souvisejících aspektů. 

 

Abstract 

The thesis analyzes an expert in social (institutional) relations that constitute the 

organizational and institutional background of Forensic Expertise as part of forensic 

engineering. The work explains the terminology and definitions used, with the greatest 

attention is paid to the analysis of the conditions for the exercise of expert activities from 

different perspectives (in particular legal and economic). Is discussed in detail in 

particular the status of expert institutes, and in all contexts: both in terms of expertise and 

its guarantee, as well as in terms of responsibility processors appraisal institute. Further 

describes the work of existing associations and experts estimated their future 

development. An important part of the work is a comparison of the conditions for the 

exercise of expert activities (advantages and disadvantages) in selected European 

countries: Slovak Republic, England and Austria. Based on the findings in the final section 

are designed and justified by changes in the conditions and rules for the performance of 

expert activities and other related aspects. 

 

Klíčová slova 

znalectví; soudní znalectví; znalecká činnost; institucionální; Česká republika; právní 

úprava; státní správa; zájmová samospráva; etika; vzdělávání znalců; znalecké ústavy  

 

Key words 

expert witness; expert activity; institutional; Czech Republic; legal regulation; 

government; proffessional autonomy; ethics; education of experts; expert institutes; 

 



Teze – zkrácená verze dizertační práce Mgr. Jakub Hanák 

 

3 z 30 
 

 

 

Obor 

3917V001 Soudní inženýrství 

 

Místo uložení práce 

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně 

 

Bibliografická citace 

HANÁK, J. INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. 190 s. Vedoucí dizertační práce prof. JUDr. Ivo 

Telec, CSc. 

  



Teze – zkrácená verze dizertační práce Mgr. Jakub Hanák 

 

4 z 30 
 

 

 

OBSAH 
1. ÚVOD ..................................................................................................................5 

2. CHARAKTER PRÁCE A METODY ŘEŠENÍ .......................................................6 

3. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY .......................9 

4. HYPOTÉZY A CÍLE ........................................................................................... 11 

4.1. Hypotézy .............................................................................................................. 11 

4.2. Cíle ....................................................................................................................... 12 

5. VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ A DOPORUČENÉ ZMĚNY ....................................... 13 

5.1. Povaha znalecké činnosti ..................................................................................... 13 

5.2. Přiměřenost podmínek pro výkon znalecké činnosti ............................................ 14 

5.3. Další existence znaleckých ústavů I. oddílu .......................................................... 16 

5.4. Reforma systému průběžného vzdělávání znalců ................................................. 17 

5.5. Zvýšení odměn za činnost znalce pro orgány veřejné moci .................................. 17 

5.6. Zvážení vzniku profesní samosprávy znalců ........................................................ 18 

5.7. Postavení dalších osob podílejících se na práci znalce ......................................... 19 

6. ZÁVĚR A PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE ......................................................... 21 

7. ZKRÁCENÝ SEZNAM PRAMENŮ ................................................................... 23 

7.1. Odborné monografie ............................................................................................ 23 

7.2. Časopisecké články a příspěvky ve sbornících ...................................................... 24 

7.3. Rozhodnutí .......................................................................................................... 26 

7.4. Ostatní ................................................................................................................. 27 

8. SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ ................................................................. 28 

9. ŽIVOTOPIS AUTORA ....................................................................................... 29 

 

  



Teze – zkrácená verze dizertační práce Mgr. Jakub Hanák 

 

5 z 30 
 

 

 

1. ÚVOD 

Jedním z důsledků stále se prohlubujících znalostí o jevech okolo nás je ztráta schopnosti 

porozumět jim, pokud se jimi dlouhodobě nezabýváme. S tímto problémem se potýkáme 

nejen v běžném životě, ale komplikuje také rozhodování průmyslníků, investorů, státních 

orgánů a dalších subjektů. Řešením je zapojení specializovaných odborníků, kteří jsou 

schopni potřebné skutečnosti posoudit a zhodnotit. Expertů s různým rozsahem znalostí 

a kompetencemi existuje mnoho. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímají znalci.  

Jedná se o osoby, které stát pověřil posuzováním skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí, a jejich posouzení (znaleckému posudku) zároveň přisoudil výsadní 

úlohu v dokazování a osvědčování různých skutečností. Tímto způsobem se snaží stát 

zajistit, že každé opatření bude přijato na základě objektivních a pravdivých informací. 

Na znalce se obracejí také další osoby, které potřebují znát odpovědi na otázky, jež se 

ukázaly jako klíčové v jejich rozhodování. Význam znalce pro celou společnost je tudíž 

obrovský. Společenská prestiž a vážnost je ovšem nerozlučně spojena s odpovědností 

a povinnostmi. Nesprávné posouzení totiž zpravidla znamená citelný zásah do života lidí, 

jichž se opatření, provedené na základě posudku znalce, dotkne.  

V průběhu výkonu své činnosti vstupuje znalec do přediva vztahů, které jej ovlivňují 

a na které zároveň sám působí. Podoba tohoto prostředí a vztahů je z velké části 

formována cílevědomou činností státu, který vytváří pravidla a mantinely pro činnost 

znalce. Tyto institucionální vztahy ve znalectví jsou ovlivňovány také dalšími, 

ekonomickými či psychologickými, skutečnostmi.  

Tato práce se snaží tyto vztahy a ovlivňující faktory poznat, analyzovat a formulovat 

doporučení, jak je změnit, aby znalci mohli efektivněji naplnit své společenské poslání. Při 

analýze těchto vztahů nelze odhlédnout od právních forem organizace znalectví, kterým 

musí být v této práci také věnována pozornost, přestože předmětem zkoumání jsou 

institucionální otázky znalectví, tedy problematika mimoprávní. 

Hlavním cílem práce bylo ověřit vytvořené hypotézy - nejvýznamnější institucionální 

otázky formují podobu znalectví v České republice. Splnění tohoto cíle nebylo možné bez 

dosažení cílů dílčích, tj. především bez shromáždění informací o dnešním stavu 

infrastruktury znalectví (v ČR i v  zahraničí), který byl srozumitelně popsán a důkladně 

rozebrán, aby bylo možné zjistit existující nedostatky a problémy. Na základě těchto 

poznatků byla ověřena platnost vstupních hypotéz a vytvořeny návrhy na změny 

stávajících podmínek a pravidel výkonu znalecké činnosti.  

Práce vychází ze stavu poznání k 23. 11. 2012 a zohledňuje také poslední dostupné 

návrhy změn norem regulujících znaleckou činnost. Přáním autora je vyvolat diskuzi 

o vznesených otázkách i předložených odpovědích, které jsou jeho příspěvkem ke 

zkoumání této významné problematiky.  
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2. CHARAKTER PRÁCE A METODY ŘEŠENÍ  

V systematice Soudního inženýrství jsou institucionální otázky znalectví zařazeny 

především do tzv. právní problematiky (viz obr. č. 1). Disertační práce se však nezabývá 

pouze právními vztahy při výkonu znalecké činnosti, ale právě naopak se pokouší o 

výrazný přesah právního rozměru problematiky. Zabývá se proto zejména otázkami 

neprávními: např. skutečnou praxí, etikou, ekonomickými aspekty či systémovým pojetím 

znalecké činnosti. 

Pro práce analyzující společenské a organizační vztahy je typické, že musí reagovat 

na jejich neustálé změny a to včetně změn norem regulujících chování subjektů těchto 

vztahů. Důsledkem je dočasnost závěrů takových prací. Jejich smysl proto spočívá 

především v jejich zpracování včas, tj. ve chvíli, kdy jsou aktuální a mohou případně 

ovlivnit formulaci jimi rozebíraných pravidel nebo jejich aplikaci. Vzhledem 

k připravovaným a zřejmě již nevyhnutelným změnám předmětných právních norem 

(v podobě projednaného věcného záměru zákona o znalcích a jeho paragrafového znění) je 

zřejmé, že se tato okolnost bezprostředně týká i této práce. 

Pramenem této práce jsou vedle poznatků příslušných orgánů veřejné správy 

a samotných znalců také právní předpisy reglementující výkon znalecké činnosti včetně 

souvisejících otázek. Znalecká činnost není upravena jedním zákonem (kodifikována), ale 

normy jsou rozprostřeny v řadě předpisů různé právní síly. Vlastní institucionální vztahy 

jsou však upraveny množstvím směrnic, instrukcí a pravidel, které nemají povahu 

pramene práva (např. etické normy). Významné je také působení ekonomických nástrojů 

jako formy nepřímé regulace chování. Nejprve bylo tudíž potřeba příslušné normy 

a pravidla identifikovat a soustředit, následně je podrobit kritické analýze a na závěr 

zformulovat návrhy na jejich změny, které by lépe odpovídaly požadavkům na podobu 

infrastruktury znalectví.   

Poněvadž je řada pramenů a předpisů staršího data, jejich výklad se změnou 

společenských podmínek výrazně změnil a nadále mění. Z tohoto důvodu bylo nutné 

pečlivě analyzovat dostupnou rozhodovací praxi příslušných orgánů (ministerstva 

spravedlnosti, resp. krajských soudů). Podstatné informace byly získány též z právních 

informačních systémů (ASPI, Salvia, Codexis).Poměrně palčivě chybí empirická data 

vztahující se k činnosti znalců, která by byla veřejně dostupná. Z tohoto důvodu byly podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím rozeslány žádosti o zodpovězení některých 

otázek na krajské soudy a ministerstvo. Současně je nutné předeslat, že nebylo 

v možnostech autora získat pro každé tvrzení dostatek empirických dat.  

Vedle analytické metody (zejména SWOT analýza) byla využita metoda 

komparativní, která je ve společenských vědách využívána poměrně často, protože 

umožňuje efektivnější využití zdrojů neopakováním chyb jiných a neobjevováním již 
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objeveného. Komparativní přístup v této práci je přínosný zejména s ohledem na následná 

doporučení a široké využití této metody, protože jí bylo možné postupovat hned ve třech 

oblastech: při srovnání s úpravou znalectví v zahraničí, s předchozí regulací znalecké 

činnosti na území České republiky a s nerealizovanými návrhy rekodifikace (novelizace) 

znaleckého práva.  

Shromážděny a analyzovány byly také údaje o charakteru a rozsahu znalecké 

činnosti od samotných znalců. Konkrétně formou dotazníkového šetření a to i při vědomí 

nedostatků této formy výzkumu (nízká návratnost a reprezentativnost, možnost odpovědi 

jinou osobou).1) Důvodem byly nízké náklady na kontaktování většího množství osob. Při 

této příležitosti byly zjišťovány také názory znalců na některé institucionální otázky. 

S ohledem na množství znalců byl zaslán e-mail na veřejně dostupnou adresu v seznamu 

znalců pouze části znalců (konkrétně 10 %, celkem 1 002). Návratnost odpovědí byla 

26,67 %, což lze s ohledem na charakter metody považovat za dostačující. Dotazník byl 

k dispozici na webových stránkách a byl zcela anonymní. Možnost opakovaných odpovědí 

byla vyloučena kontrolou IP adresy. 

Z hlediska druhů (žánrů) odborných prací se jedná zčásti o původní teoretickou stať 

(vlastní zpracování určitého problému na základě kritické analýzy dosavadních poznatků), 

zčásti o odborný kompilát (syntézu určitých poznatků) a komparaci.2) Nelze přitom přesně 

určit kapitoly, kterým by jednotlivé formy odpovídaly, neboť se výše uvedené žánry 

(představující pouze ideální typy) v celé práci prolínají.  

  

                                                                    

1) DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, s. 141. 
2) ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2007, s. 66 a 82. 
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Obr. č. 1 – Systematika soudního inženýrství – zařazení disertační práce3) 

  

                                                                    

3) BRADÁČ, Albert a kolektiv. Soudní inženýrství. Brno: CERM, 1999, s. 24. 
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3. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Problematika řešená disertační prací nebyla dosud uceleně a podrobně zpracována (řada 

publikací se tomuto pojetí pouze blíží). Různá míra pozornosti byla věnována jednotlivým 

dílčím aspektům podmínek výkonu znalecké činnosti, jejichž rozbor byl nejpotřebnější 

z pohledu praxe. Množství těchto materiálů je poměrně velké, jak ostatně vypovídá níže 

uvedený seznam použitých zdrojů. Zcela specifickou kategorii představují učební 

pomůcky určené pro posluchače specializovaných kurzů, kde jsou budoucí znalci 

mj. seznamováni s tzv. znaleckým minimem, a texty jsou tomuto účelu stylem i rozsahem 

uzpůsobeny. Jednotliví autoři (zpravidla znalci) se většinou snaží zprostředkovat znalcům 

informace o právní úpravě a předmětné otázky řeší s ohledem na jejich praktickou aplikaci 

bez hlubšího teoretického rozboru.  

Je nutno též poukázat na skutečnost, že řada těchto analýz a rozborů je staršího data, 

ačkoliv paradoxně jsou mnohdy stále aktuální, poněvadž regulace znalectví se mění 

pozvolna a po dílčích částech. Výrazným faktorem, který ovlivňoval předmět disertační 

práce, bylo projednávání a příprava zcela nové úpravy znalectví, na což bylo nutné také 

aktivně reagovat (některé argumenty z disertační práce byly předány také k uplatnění 

v připomínkovém řízení). Komplexní a důkladná analýza postavení znalce ve společnosti, 

stávající podoby infrastruktury znalectví a podmínek pro výkon znalecké činnosti ve všech 

souvislostech se tedy jeví jako nezbytná. 

Na tomto místě je vhodné uvést ještě heslovité vysvětlení několika stěžejních pojmů 

používaných v disertační práci. Institucionální znamená „vztahující se k instituci“ nebo 

také „úřední“. „Institucí“ se rozumí obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný 

způsob jednání a vztahů,4) přičemž disertační práce je zaměřena právě na rozbor způsobu 

jednání a vztahů mezi osobami vykonávajícími znaleckou činnost.  

Znalectví je považováno za obor, v rámci něhož se vykonává znalecká činnost,5) 

s čímž koresponduje též chápání znalectví jako služby poskytované odborníky státním 

orgánům při jejich rozhodovací činnosti a soukromým osobám v souvislosti s jejich 

právními úkony z různých oblastí lidské činnosti.6) Zmíněná znalecká činnost je „procesem 

získávání, zpracovávání a předávání informací, s cílem vyřešit znalecký problém 

a vypracovat znalecký posudek.“7) Znaleckou činnost vymezuje § 1 odst. 1 ve spojení 

s § 2 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících jako činnost vykonávanou znalci 

                                                                    

4) JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001, s. 125.    
5) JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky – hledání souvislostí. I. díl. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. 96. 
6) BRADÁČ, Albert. Úvod do soudního znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, s. 5. 

Stejným způsobem je vymezena i věcná působnost zákona o znalcích. 
7) JANÍČEK, Přemysl. Cit. dílo. s. 97. 
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a znaleckými ústavy v řízení před orgány veřejné moci a v souvislosti s právními úkony 

fyzických a právnických osob. Jedná se tedy o poměrně široký okruh případů: jedná se 

o  řízení vedená různými orgány a rovněž smluvní ujednání soukromých osob 

(např. prodej věci, uplatnění nároku na náhradu škody apod.). Práce pro soukromé osoby 

nabyla v důsledku transformace ekonomiky po roce 1989 mnohem větší rozsah 

a v některých oborech se stala převažující náplní znalecké činnosti.  

V disertační práci je proto znalecká činnost chápána v těchto významech:  

 znalecká činnost v řízeních před státními orgány – výkon veřejného úřadu 

znalce (znalectví v užším smyslu) 

 znalecká činnost v souvislosti s právními úkony soukromých osob, je-li 

vyžadován zákonem znalecký posudek nebo požaduje-li tak zadavatel – 

ostatní činnost znalce (znalectví v širším smyslu). 

Na tomto místě je vhodné uvést také otázky, kterým v práci pozornost věnována nebyla 

nebo pouze okrajově. Jen velmi stručně byla popsána činnost odhadců a jiných expertů, 

kteří nemohou vykonávat znaleckou činnost. Podrobně nebyly rozebírány otázky, které 

jsou vyčerpávajícím způsobem zpracovány samostatně (např. základy právní 

odpovědnosti či průběh různých řízení). Z těchto poznatků práce vychází a aplikuje je na 

zvláštní podmínky související s předmětem práce, tj. znalectvím.  
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4. HYPOTÉZY A CÍLE 

4.1. Hypotézy 

Vědecká hypotéza je přijatelný předpoklad, umožňující vědecké vysvětlení nějakého jevu. 

Hypotéza je tvrzení o podstatě určité situace ve světě, je to vědecky zdůvodněný 

předpoklad možného stavu skutečnosti. Na počátku vědeckého poznání stojí domněnka 

(otázka), kterou hypotéza rozpracovává. Hypotézu nelze nikdy dokázat, pouze potvrdit 

nebo falzifikovat. 

V disertační práci byly identifikovány následující hypotézy, které byly posléze 

ověřovány. Na tomto místě jsou naznačeny také důvody formulování jednotlivých hypotéz 

a předpokládané odpovědi. 

1. hypotéza: Je výkon znalecké činnosti podnikáním?  

Znalecká činnost je svým charakterem činností vykonávanou za účelem zisku. Nejedná se 

však o podnikání, poněvadž tato činnost je vykonávána především pro orgány veřejné moci 

a činnost pro soukromé osoby je pouze marginální záležitostí. Tomu odpovídá také její 

výkon vedle jiné výdělečné činnosti. Je možné, že tato hypotéza pro některé znalecké obory 

neplatí (např. ekonomika - ceny a odhady).  

2. hypotéza: Jsou podmínky pro výkon znalecké činnosti dostatečně konkrétní 

a proces jmenování transparentní?  

Podmínky pro výkon znalecké činnosti mají zajistit, aby ji vykonávaly výhradně náležitě 

kompetentní osoby. Proces jmenování musí dostatečně a transparentně zohlednit, 

že žadatel zákonné podmínky splňuje. Pouze obecná až vágní právní úprava těmto 

požadavkům ovšem nemůže dostát. 

3. hypotéza: Je opodstatněná existence znaleckých ústavů I. oddílu?  

Další existence znaleckých ústavů I. oddílu (znalců právnických osob) je nezbytná, neboť 

okolnosti svědčí o tom, že poskytují znaleckou činnost v kvalitě a rozsahu, které jiný 

subjekt poskytnout z právních nebo faktických důvodů nemůže.  

4. hypotéza: Garantuje současný systém prohlubování a udržování kvalifikace 

znalce? 

Pojmovým znakem znalce je jeho odbornost. Vzhledem k rychlému vývoji poznatků 

ve vědeckých oborech je nezbytné udržování a prohlubování získaných znalostí. Stávající 

systém otázku vzdělávání výslovně neřeší, ponechává ji na osobní iniciativě znalců, 

resp.  vzdělávacích a profesních institucí, tudíž jej nelze označit za vyhovující. 

5. hypotéza: Je odměňování znalecké činnosti dostatečné? 

Odměňování znalecké činnosti v řízení před státními orgány je nedostatečné, v důsledku 

čehož dochází k odmítání zpracování znaleckých posudků nebo jejich vypracování v nižší 

kvalitě v delším časovém úseku. 
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6. hypotéza: Měla by být řízením znalecké činnosti pověřena zájmová samospráva 

znalců? 

Zájmová samospráva znalců je vhodnějším subjektem řídit a kontrolovat znaleckou 

činnost (včetně věcné správnosti znaleckých posudků) než orgány veřejné moci, protože je 

vybavena větší odborností a schopností řešit specifické problémy spojené s výkonem 

znalecké činnosti. 

7. hypotéza: Je nutný vždy osobní výkon znalecké činnosti? 

Osobní výkon znalecké činnosti není nutný v celém rozsahu, neboť řadu úkonů lze 

delegovat na jiné osoby v úzkém vztahu k znalci (např. tzv. koncipient, asistent) a znalec se 

může soustředit pouze na otázky vysoce odborné, přičemž předává své zkušenosti dalším 

osobám. 

4.2. Cíle 

Hlavním cílem práce je ověřit výše uvedené hypotézy prostřednictvím popsaných metod. 

Dílčí cíle práce byly formulovány takto: 

1. analyzovat a zhodnotit současné vztahy a jednání (institucionální otázky) při 

výkonu znalecké činnosti. Lze se přitom domnívat, že současná pravidla již 

nevyhovují, čemuž odpovídá nedávná velká novelizace zákona o znalcích a také 

pokročilá příprava věcného záměru zákona zcela nového, 

2. zjistit a popsat nedostatečně upravená místa (mezery) nebo vztahy v praxi 

nenastávající (obsoletní pravidla), 

3. doporučit změny úpravy a odhadnout směr jejího dalšího vývoje. V této souvislosti 

identifikovat výhody a nevýhody jednotlivých variant, které přichází v úvahu. 

V návaznosti na to vybrat nejvhodnější řešení a vypracovat podrobnou 

argumentaci zdůvodňující jeho volbu. Toto řešení poté konfrontovat s návrhy 

ministerstva.  
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5. VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ A DOPORUČENÉ ZMĚNY 

5.1. Povaha znalecké činnosti  

Předpokládalo se, že znalecká činnost je sice vykonávána za účelem zisku, ale přesto se 

nejedná o podnikání, poněvadž je realizována především ve veřejném zájmu pro potřeby 

orgánů veřejné moci a činnost pro soukromé osoby je pouze marginální záležitostí. 

Vzhledem k různorodosti znaleckých oborů bylo současně očekáváno, že tato hypotéza 

nemusí platit vždy. 

Empirická data shromážděná v kapitole 6 disertační práce jednoznačně potvrdila, 

že charakter znalecké činnosti je smíšený s tím, že v některých znaleckých oborech se blíží 

ideálním modelům. Zatímco v oborech doprava či psychiatrie je dominantní činnost pro 

orgány veřejné moci, ekonomické obory jsou zacíleny na soukromé osoby, které posudky 

poptávají na trhu. Vzhledem k výrazně většímu počtu posudků z oboru ekonomika tato 

skutečnost zkresluje i celkové statistiky. 

 

Obr. č. 2 - Podíl zadavatelů posudků ve vybraných znaleckých oborech v roce 1997 

Proti závěru, že se jedná o podnikání, svědčí také skutečnost, že pouze pro malé množství 

znalců představuje znalecká činnost hlavní zdroj obživy. Poměrné vysoké je také 

zastoupení osob v důchodovém věku. Tento jev je důsledkem skutečnosti, že více než dvě 

pětiny znalců zpracuje velmi malé množství posudků (méně než jeden měsíčně). Současně 

data potvrzují jinou situaci v ekonomických oborech, protože zde je větší množství znalců, 

kteří se soustředí na výkon znalecké činnosti, a menší zastoupení znalců s minimálním 

počtem zpracovaných posudků.   
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Obr. č. 3 – Srovnání způsobu výkonu znalecké činnosti obecně a oboru ekonomika 

Údaje shromážděné v disertační práci tak podporují závěr, že je vhodnější zachovat 

stávající koncepci znalecké činnosti a neoddělovat její komerční část od té vykonaváné pro 

orgány veřejné moci. Jiná (neznalecká) pracovní činnost znalců umožnuje současně 

prohlubovat odborné znalosti, což by v případě malého množství zadaných posudků 

nebylo možné. Smíšený charakter znalecké činnosti a možnost celostátního působení také 

neumožnuje objektivně posoudit potřebnost znalců, která je nyní podmínkou pro 

jmenování. Je proto nutné opustit faktický numerus clausus a přiznat žadatelům právní 

nárok na jmenování, pokud splní zákonnem stanovené podmínky. Zvažované oddělení 

znalecké činnosti vykonávané pro soukromé účely (znalectví v širším smyslu) a potřeby 

orgánů veřejné moci (znalectví v užším smyslu) by bylo matoucí a spojeno s dalšími 

obtížemi (např. garancí kvality znalectví v širším smyslu). 

 

Obr. č. 4 – Srovnání počtu posudků zpracovaných v roce 2011 obecně a v oboru 

ekonomika 

5.2. Přiměřenost podmínek pro výkon znalecké činnosti 

Znaleckou činnost mají vykonávat kompetentní osoby, což by měly garantovat přiměřené 

a konkrétní podmínky vyžadované pro jmenování znalcem spolu s průhledným 

a objektivním výběrem znalců.  

Zjištěné skutečnosti však tuto hypotézu nepotvrzují, protože zákon vymezuje 

podmínky pro jmenování znalců poměrně neurčitě. To umožnuje jednotlivým orgánům 

stanovit si podmínky v podstatě libovolně. Výsledkem je nerovné postavení žadatelů, které 
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vede také k formálnímu přemístění do krajů, kde jsou podmínky mírnější. Ministerstvo se 

sice snaží v některých oborech tyto podmínky sjednotit, kazuistický výčet požadavků 

ovšem přináší další problémy. Požadování dokladů nad rámec zákona (lustrační 

osvědčení) již není naštěstí aktuální, přestože rozsah podkladů vyžadovaných od žadatele 

je velmi obsáhlý. 

Do budoucna není nutné podmínky v zásadě nijak měnit (netýká se však vlastní 

formulace podmínek v zákoně). Ke zvážení je výslovné uvedení podmínky 

vysokoškolského vzdělání přímo do zákona, neboť v praxi je v drtivé většině oborů 

dlouhodobě vyžadováno. Také názory respondentů potvrdily, že klíčovou vlastností znalce 

je jeho odbornost (znalosti), kterou utváří vzdělání a praxe. Přitom právě ověřování 

znalostí je nejvíce problematické, protože je ve většině případů prováděno formalisticky 

místo provedení zkoušky nebo zkušebního znaleckého posudku. Je to způsobeno 

nedostatečnou kompetencí příslušných orgánů, jejichž pracovníci problematice 

jednotlivých oborů nemohou při nejlepší vůli rozumět. Jako vhodné se proto jeví větší 

zapojení uznávaných odborníků (nejen znalců) do činnosti poradních sborů nebo 

přenesení pravomoci ověřovat znalosti na speciální instituci (např. profesní samosprávu).   

 

Obr. č. 5 – Vnímání důležitosti vlastností pro výkon znalecké činnosti znalci 

Absence podrobnější procesní úpravy se negativně projevuje v transparentnosti 

jmenovacího procesu. Po dlouhé době sice příslušné orgány konečně uznaly subsidiární 

použití správního řádu (tj. že jde o standardní správní řízení s možností žadatele nechat 

přezkoumat rozhodnutí nadřízeným orgánem nebo soudem), ale nadále v rozporu 

s příslušnou právní úpravou svá rozhodnutí zpravidla nijak neodůvodňují. Žadatelé se 

tudíž nemohou dozvědět všechny důvody, proč nebyla jejich žádost uspokojena. Vzhledem 

k riziku korupce je nanejvýš vhodné, aby byla odůvodňována také rozhodnutí o jmenování, 

neboť jen výjimečně jsou uspokojeny všechny žádosti. Mělo by být zřejmé, proč byl 

jmenován právě konkrétní znalec.  
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Výše uvedené platí také pro zápis do seznamu znaleckých ústavů, přičemž 

o složitosti řešené problematiky svědčí nejlépe skutečnost, že teprve po více jak čtyřech 

letech, kdy bylo akceptováno za neúnosné, že se znaleckým ústavem mohl stát subjekt bez 

jediného znalce, byly tyto požadavky závazným způsobem (právním předpisem) zavedeny.   

Lze proto jen doporučit sjednocení podmínek pro jmenování, byť v jednotlivých 

oborech odlišných, u všech kompetentních orgánů. Stávající požadavky na výkon znalecké 

činnosti jsou nastaveny odpovídajícím způsobem. Rozhodovací praxe orgánu není zcela 

uspokojivá, třebaže odpovídá kvalitě státní správy i v jiných oblastech. 

5.3. Další existence znaleckých ústavů I. oddílu   

Opětovně navržené zrušení soukromých znaleckých ústavů I. oddílu v návrhu nového 

zákona o znalcích potvrzuje aktuálnost této hypotézy. Předpokladem přitom bylo, že tyto 

ústavy poskytují znaleckou činnost v kvalitě a rozsahu, kterou jiný subjekt poskytnout 

z právních nebo faktických důvodů nemůže a proto je jejich zachování nezbytné. 

Přestože vnímání těchto znaleckých ústavů není pozitivní, jedná se spíše o dozvuky 

dřívějšího objektivně neuspokojivého stavu, kdy jako znalecké ústavy působily i subjekty 

bez znalců a potřebné odbornosti. Současně nastavené podmínky toto již neumožňují 

a podmínky, které musí nyní znalecké ústavy splnit, jsou mnohem přísnější než u 

samotných znalců. Potvrzuje se tak hlavní výhoda, kterou znalecké ústavy přináší: 

možnost kolektivního znaleckého zkoumání, které je objektivnější, méně náchylné 

k chybám a jako jediné umožňuje zapojit i odborníky z jiných oborů, což je vzhledem ke 

složitosti většiny společenských jevů více než vhodné. Většina těchto znaleckých ústavů se 

v průběhu let velmi dobře osvědčila a vedle menších subjektů mezi znalecké ústavy patří 

také renomované zahraniční společnosti jako např. Ernst&Young, Deloitte či KPMG.  

Po velké novelizaci zákona také nikdo nevznesl žádné argumenty, které by 

poukazovaly na rizika, která s sebou nese další činnost těchto ústavů. Činnost soukromých 

znaleckých ústavů byla zachována i na Slovensku. Zde lze současně hledat inspiraci pro 

možné řešení, které by respektovaný termín „ústav“ umožnilo používat pouze vědeckým 

institucím a vysokým školám, zatímco znalecké ústavy by působily pod hlavičkou znalců-

právnických osob. Je totiž pravdou, že soukromé znalecké ústavy I. oddílu svou povahou 

mnohem více odpovídají právě znalcům. 

Aktuální návrh nového zákona svědčí o neujasněné koncepci, neboť za posledních 

patnáct let se jedná již minimálně o třetí změnu názoru. Zcela nesmyslnou by se také stala 

snaha ministerstva zpřísnit a podrobně upravit podmínky pro zápis ústavů organizačními 

pokyny. Zbývá připomenout, že změna postoje znamená vážný zásah do právní jistoty 

ústavů. Stávající znalecké ústavy investují značné finanční prostředky do zajištění 

podmínek, které jsou nyní zákonem a ministerstvem vyžadovány, aby mohly svou činnost 

vykonávat i v roce 2013. Nový návrh zákona přitom navrhuje jejich činnost bez náhrady 
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ukončit v roce 2015. Nelze tak vyloučit ani riziko mezinárodních arbitráží. Tento postoj je 

o to podivnější, že v případě zapsaných znalců-fyzických osob jsou nastavena velmi 

benevolentní pravidla pro jejich další činnost, pokud nesplňují nové podmínky. Pro 

zrušení znaleckých ústavů I. oddílu neexistuje žádný relevantní důvod, naopak jejich 

činnost je možné hodnotit jako přínosnou.  

5.4. Reforma systému průběžného vzdělávání znalců 

V disertační práci bylo předpokládáno, že neexistence jakékoliv úpravy rozšiřování 

odborných znalostí po dobu výkonu znalecké činnosti, je negativním jevem. Přestože nelze 

empiricky prokázat, že kvalita znaleckých posudků je z tohoto důvodu nižší, nelze označit 

stávající stav za vyhovující. 

Znalci sice mohou v řadě oborů využívat bohatou nabídku odborných kurzů, je však 

ponecháno jen na jejich rozhodnutí, zda tak učiní. Výsledkem stížnosti na znalce bývá 

občas také jeho přezkoušení před poradním sborem: tato možnost je dovoditelná výkladem 

zákona (jedná se ověření podmínek pro jmenování). Jde však o nesystematickou 

nahodilou kontrolu.  

Současně je nutné vycházet ze skutečnosti, že kontrola znalostí je velmi 

komplikovaná a náročná pro testované osoby i zkušební instituci. Proto nelze považovat 

za vhodné řešení zavedení pravidelného přezkušování či časově omezené právo znaleckou 

činnost vykonávat. Lepší je kompromis sestávající z povinnosti absolvovat určitý počet 

vzdělávacích akcí s příslušným hodnocením za předepsané období s tím, že ministerstvo 

nebo jím pověřená organizace tyto kurzy ohodnotí podle jejich rozsahu, zaměření a kvality 

instituce, která je pořádá. Vlastní přezkoušení by poté bylo provedeno pouze v případě 

důvodného podezření na nekvalitní výkon znalecké činnosti u konkrétního znalce. 

Zlepšení situace by mohlo přinést též zvýšení úlohy poradních sborů nebo vznik profesní 

samosprávy.  

5.5. Zvýšení odměn za činnost znalce pro orgány veřejné moci 

Již před samotným zkoumáním bylo velmi pravděpodobné, že se potvrdí hypotéza, 

že odměňování znalecké činnosti v řízení před státními orgány je nedostatečné, což má 

negativní vliv na kvalitu výkonu znalecké činnosti pro tyto subjekty. 

Z provedeného srovnání s jinými zeměmi vyplynula nedostatečná úroveň odměny 

(a to i v porovnání se Slovenskem). Neúnosná výše odměn za znalecký posudek znalce 

odrazuje od práce pro „stát“ a vede k odmítání ustanovení znalcem z různých více či méně 

závažných a skutečných důvodů. Existuje také riziko, že renomovaní odborníci mohou 

pod hrozbou sankcí za neprovedení posudku od výkonu znalecké činnosti zcela upustit, 

což se však nepodařilo prokázat. 
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Pravidla by měla být nastavena takovým způsobem, který bude schopen alespoň 

částečně zaplatit i ty nejlepší odborníky v daném oboru. Přes omezené finanční prostředky 

by nemělo být zapomenuto, že znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků 

a důležitým nástrojem ochrany lidských práv. Jednoduchým řešením, které by umožnilo 

pružně reagovat na změny cen, je povinnost valorizovat sazby, překročí-li inflace určitou 

hranici. Tímto by se odstranily komplikace v procesu vydávání prováděcí vyhlášky, ve 

kterých je výše znalečného upravena, když podle tvrzení ministerstva spravedlnosti již od 

roku 2008 je připravena vyhláška, která by změnila výše sazeb, ale vždy byla zablokována 

Ministerstvem financí.  

S tímto úzce souvisí také skutečnost, že jsou hrazeny pouze přímé náklady 

na zpracování znaleckého posudku, nikoliv náklady režijní (včetně zdravotního pojištění 

a pojištění na sociální zabezpečení). Přenesení režijních nákladů na znalce potvrdilo také 

provedené šetření: 58 % znalců tyto náklady samo hradí. Při nezohlednění znalců, kteří 

nevykonávají činnost pro orgány veřejné moci pak dokonce 71 %.  Poněvadž režijní 

náklady nelze pro konkrétní znalecký posudek určit, je nutné vážně uvažovat o zavedení 

určitého paušálu, který by se mohl mírně odlišovat podle povahy znalecké činnosti 

v jednotlivých oborech (např. oceňování nemovitostí v porovnání s oborem 

písmoznalectví).   

Zároveň je nutné uznat, že povaha znalecké činnosti pro orgány veřejné moci 

je specifická a nemá povahu podnikání, čemuž odpovídá také její odměňování, které 

nemusí být postaveno plně na tržních principech (nesmí však současně zcela 

nerespektovat realitu). Znalečné by mělo pokrýt náklady znalce v takovém rozsahu, aby 

ten nemusel tuto činnost dotovat svými jinak získanými prostředky. Lze se domnívat, že 

k takové disproporci zatím nedochází, odměna je však po zohlednění jen mírně nad 

průměrnou hodinovou mzdou, což neodpovídá významu znalectví. Na tomto místě lze 

také vyslovit úvahu, že neuspokojivou situaci v odměňování se stát snaží částečně 

kompenzovat tím, že rozšiřuje okruh případů, kdy je nutné předložit znalecký posudek, 

čímž vytváří pro znalce prostředí uzavřeného trhu s možností snadnějšího výdělku. Přes 

omezené finanční možnosti státního rozpočtu nelze zvýšení odměn dále odkládat. 

Razantní zvýšení se však očekávat nedá. 

5.6. Zvážení vzniku profesní samosprávy znalců 

Jelikož se práce znalců velmi podobá zaměstnání advokátů a autorizovaných inženýrů, kde 

je členství v zájmové organizaci povinné, byla v práci ověřována hypotéza, že zájmová 

samospráva znalců je vhodnějším subjektem pro řízení a kontrolu znalecké činnosti než 

státní správa znalectví. 

Potvrdilo se, že státní správa (přes poměrně dobrou práci poradních sborů v těch 

oborech a u těch soudů, kde jsou zřízeny) je sotva schopná adekvátně posoudit odborné 
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předpoklady pro výkon znalecké činnosti i další odbornou činnost znalce. Existuje tedy 

prostor, který by mohla činnost Komory vyplnit. Ovšem pouze za předpokladu, že by 

členství v ní bylo povinné.   

Pravidla fungování Komor jsou podrobně a zcela dostatečným způsobem upravena 

u jiných profesí. Z velké části by je bylo možné převzít i pro Komoru znalců. Vzhledem 

k zapojení některých znalců do poradních sborů a existenci řady dobrovolných profesních 

sdružení je k dispozici také slušný personální základ pro zahájení činnosti Komory.  

Bylo by nutné vyřešit rozsah pravomocí, které by Komoře byly svěřeny. 

Přinejmenším by měla Komora rozhodovat o jmenování znalců (zápisu do seznamu) tím, 

že by ověřovala podmínky pro výkon této činnosti (tj. včetně organizování zkoušek, byly-li 

by povinné ze zákona). Riziko možného zneužití (snaha o zamezení vstupu konkurentů) 

by bylo minimalizováno právním nárokem na jmenování znalcem. Lze také očekávat, že 

činnost Komory by byla transparentnější než činnost dnešních orgánů státní správy 

znalectví. Samozřejmostí je garance průběžného vzdělávání znalců. Jako 

nejproblematičtější se jeví pravomoc rozhodovat o ukončení práva k výkonu znalecké 

činnosti, protože to s sebou nese změnu nově zavedené koncepce správního trestání podle 

zákona o znalcích. Místo odpovědnosti za přestupky a správní delikty by musel být 

vytvořen systém disciplinárních deliktů s klasickými sankcemi (napomenutí, pokuta, 

dočasný zákaz výkonu činnosti a vyškrtnutí ze seznamu). V zájmu zvýšení ochrany znalců 

je nutno uvažovat o tom, že by byl znalec oprávněn iniciovat soudní přezkum rozhodnutí 

o vyškrtnutí ze seznamu.  

Přestože převažují důvody pro vznik profesní komory, nelze opomenout, že 

současný stav lze označit za vyhovující. Závisí tudíž na politické podpoře jednotlivých 

variant. Ministerstvo (stát) se zřejmě nebude chtít vzdát své pravomoci rozhodovat 

ve prospěch jiného subjektu a jeho podporu tohoto návrhu nelze očekávat, což dokládají 

centralizační snahy v návrhu nového zákona o znalcích, podle kterého by mělo o zápisu do 

registru znalců rozhodovat pouze ministerstvo. V posledních letech se také snížila podpora 

vzniku Komory mezi odbornou veřejností (podle šetření pouze 39 % respondentů 

podporuje přesun pravomoci jmenovat a kontrolovat znalce na Komoru). Na základě 

těchto indicií lze tudíž s velkou pravděpodobností odhadnout, že řízení a kontrola znalecké 

činnosti zůstane v dispozici ministerstva a krajských soudů. 

5.7. Postavení dalších osob podílejících se na práci znalce 

Hypotéza, že osobní výkon znalecké činnosti není v celém rozsahu nutný, byla 

v disertační práci potvrzena, protože zákon dovoluje, aby některé činnosti provedla i jiná 

osoba. Nelze však očekávat zvýšení role těchto osob, jelikož je většina znalců nevyužívá, 

protože to neodůvodňuje charakter a množství znaleckých úkonů, resp. jejich finanční 
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možnosti. Větší je uplatnění pomocných sil v administrativě, která je s prací na znaleckých 

posudcích spojena. Zapojení odborníků, kteří nejsou znalci, je typické u znaleckých 

ústavů, kterými jsou tyto často využívány. S ohledem na množství práce a flexibilitu jsou 

využívány zejména dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Z týchž důvodů zřejmě nenajde uplatnění ani institut znaleckého koncipienta, který 

je ministerstvem dlouhodobě odmítán. Přesto by tento institut mohl nalézt, byť spíše 

výjimečně, své uplatnění. Pro znalce by znalecký koncipient znamenal přínos v tom, že by 

mohl být v některých případech zastoupen (např. na místním šetření). Přínos koncipienta 

by byl navíc mnohem vyšší, pokud by skutečně došlo k uvažovanému zrušení znaleckých 

ústavů I. oddílu, protože by umožnil spolupráci znalce s další osobou na odborné stránce 

znaleckého posudku. Lze proto konstatovat, že zavedení tohoto institutu se jeví jako 

žádoucí. 



Teze – zkrácená verze dizertační práce Mgr. Jakub Hanák 

 

21 z 30 
 

 

 

6. ZÁVĚR A PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

V disertační práci bylo pojednáno o stěžejních institucionálních otázkách znalectví. Byly 

analyzovány problémy a pojmenovány nedostatky stávajícího stavu a navržena možná 

řešení. Potvrdilo se, že se jedná o velmi obsáhlou a složitou problematiku, která je 

regulována množstvím pravidel a  je ovlivňována řadou faktorů a jevů. Samotná znalecká 

činnost současně působí na své okolí. Přes všechny problémy je znalectví schopné plnit 

svou společenskou úlohu a přispívat k dosažení spravedlnosti a pokroku. 

V blízké budoucnosti lze očekávat větší či menší změny v právní úpravě, která se 

citelným způsobem projeví ve výkonu znalecké činnosti. Práce bohužel do značné míry 

potvrdila, že tyto změny jsou mnohdy prováděny nesystematicky a spíše nahodile, což věci 

neprospívá. Náměty a připomínky samotných znalců a jejich reprezentantů (profesních 

sdružení), kteří se snaží podobu těchto pravidel svou aktivitou ovlivnit, bohužel nejsou 

vždy respektovány. Lze tudíž očekávat, že totožným otázkám, řešeným v této práci, bude 

nutné věnovat pozornost i v dalších letech.      

Je nutné také souhrnně poukázat na přínosy této práce pro obor soudní inženýrství. 

Byla především objasněna používaná terminologie a analyzovány jednotlivé možné 

koncepce (způsoby uspořádání) výkonu znalecké činnosti. Pomocí osvědčené metody 

SWOT analýzy byly identifikovány výhody a nevýhody různých koncepcí a předloženo 

doporučení, kterým směrem se dále ubírat. 

Byly rozebrány také dílčí problémy, se kterými se znalecká veřejnost denně potýká, 

jako je odměňování znalecké činnosti či povinnosti znalce včetně důsledků, které hrozí 

v případě jejich porušení. Tato problematika přitom s ohledem na její novost nebyla ještě 

podrobněji zpracována. Zvláštní pozornost byla věnována postavení znaleckých ústavů, 

resp. kolektivního znaleckého zkoumání vůbec. Autor je hluboce přesvědčen o nezbytnosti 

znaleckých ústavů I. oddílu, proto byly podány argumenty podporující jejich další 

existenci, která je nyní ohrožena.  

Současně byl zmapován dřívější vývoj a předloženy informace o stavu a povaze 

znalectví ve srovnatelných evropských zemích. Řada skutečností byla, byť s ohledem na 

možné prostředky pouze omezeně, ověřena také empirickým zkoumáním: dotazy na 

příslušné orgány nebo vlastním průzkumem mezi vybranými znalci. Výsledky byly v práci 

prezentovány prostřednictvím názorných grafů a tabulek. Zpracován byl dále návrh 

etického kodexu znalce, který vychází z ustálených pravidel, ale výrazně je ovlivněn také 

zahraničními zkušenostmi. Také samotný text práce může sloužit jako zdroj informací 

o jednotlivých aspektech problematiky a podobě infrastruktury znalectví. 
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Práce byla průběžně konzultována a její převážná část byla také prezentována 

a podrobena oponentuře na konferencích. Je nepochybné, že řada názorů není jediných 

možných a vyvolá diskuzi v odborných kruzích. Právě to je ovšem jedním ze smyslu této 

práce a vědeckého bádání.   
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