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Příčiny úbytku znalců 

z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie a sexuologie

 Málo zkušených psychiatrů a sexuologů a jejich extrémní vytíženost v klinické praxi

 Malá motivovanost z důvodů:

o Nedostatečná finanční odměna – max. 450 Kč za hodinu znalecké činnosti, oproti vyšetření 

pacienta v ambulanci (cca 1 hodina) dostane tentýž lékař 1652 Kč

o Vymáhá se nadbytečná administrativa při výkonu znalecké praxe

o Stres ze sankcí

o Nutnost podrobit se zkouškám z jiné než vlastní odbornosti – zde jsou znalci rozhodnuti 

tzv. položit razítka, jakmile tato situace nastane

 Stížnosti znalců na arogantní chování soudů, vynucování si jejich přibrání a pokutování 

za nedodržení termínů (aplikovaný vztah nadřízeného k podřízenému)
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Kritické nedostatky, týkající se praxe 

znalců psychiatrů a sexuologů, obavy z dalšího vývoje

 Chybí seznam aktuálních znalců.

 Chybí elektronická evidence, není kam zapisovat znalecké posudky.

 Chybí vzdělávání znalců a jejich průběžná podpora či kontrola na krajské úrovni.

Převedením - centralizací - veškeré činnosti na Ministerstvo spravedlnosti (dříve realizované 

na Krajských soudech) došlo k nepřehledné situaci. Znalci (včas) nezískávají kompetentní 

informace, zatímco oni sami jsou detailně sledováni - kolik času, kdy a za kolik peněz 

pracují.

 Chybí diskuse, jak optimalizovat komunikaci znalce se soudy  - např. videokonferencemi, 

o nevhodnosti nařizovat ochranné léčby konkrétním lékařům, za jakých podmínek  ochranné 

léčení zrušit, o možnosti nevyžadovat zbytná znalecká zkoumání apod.
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Návrhy na řešení

 Zrušit elektronickou evidenci znaleckých posudků, včetně 5denní povinnosti reagovat 

na zprávu v datové schránce (znalci na dovolené či v nemoci nemají za sebou kancelář).

 Zrušit povinnost znalce mít primářskou licenci (znalec může být zaměstnanec nebo důchodce) 

a není ve prospěch věci, že psychiatr a současně sexuolog může mít jen jednu licenci.

 Zrušit centralizaci organizování znalecké činnosti a přesunout ji z MSp zpět na krajskou úroveň.

Optimální by bylo  i h n e d  novelizovat zákon č. 254/2019 Sb. a zajistit, aby 

byla znalcům garantována adekvátní odměna za jejich odbornou činnost.

Zákon č. 254/2019 Sb. donutil velké množství znalců k ukončení jejich činnosti, což dále povede 

k výraznému prodlužování znaleckého zkoumání s důsledky ekonomickými a negativním dopadem 

na činnost soudů. 


