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… informace od právníků a soudců

̶ Potřebují od znalců zjistit „skutkové“ informace, protože nejsou schopni hodnotit odbornost, 

znalec je ale musí umět přesvědčit. Nebát se vyjádřit i nejistotu.

̶ U soukromých posudků je hlavním nedostatkem chybění podkladů, měl by si také nastudovat 

spis. Vždy zapsat, z jakých podkladů znalec vycházel.

̶ Špatně položená otázka není odpovědností znalce, soud si to přebere.

̶ V soudní síni se vše nahrává, proto je třeba se zklidnit a podat výkon.

̶ Konzultant by neměl být z jiné odbornosti, protože znalec za něj nemůže odpovídat.

̶ Znalec není povinen vzít posudek
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... informace od znalců

̶ Upozornění na zbytečné posudky u přeměny ústavních ochranných léčeb na formu 

ambulantní a u trvalých závažných defektů intelektu.

̶ Obory se rychle vyvíjí a znalec by měl být jmenován v obecnějším oboru a na specifity by měl 

přibírat konzultanta.

̶ Neporozumění zákonodárce, který znalci umožňuje dělat posudky pouze v jeho zapsané 

specializaci, ačkoliv by tento znalec měl být znalcem širšího oboru a ve specializaci zvlášť 

vzdělaný. Měl by tedy dělat znalecké posudky nejen ze své úzké specializace. 

̶ Znalec by měl splňovat podmínky vzdělání a praxe, ale nemusel by mít primářskou licenci a 

pracovní úvazek.
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Zásadní informace

̶ 1. Zvažuje se navýšení odměny znalce z 450 Kč na 800 až 900 

Kč/hod. 

̶ 2. Neuvažuje se o změně převedení kompetencí z MSp na kraje.

̶ 3. Neuvažuje se o změně povinností znalců, jak je uvedeno v 

zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích 

a znaleckých ústavech
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Opětovné shrnutí názorů znalců na příčinu jejich úbytku.

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

̶ Email z 3.6.2022: A na závěr ještě jedno důrazné varování: Další vlna vracení znaleckých razítek proběhne

až se bude blížit povinné přezkoušení znalců (mám ověřené zprávy)- a to už bude opravdová katastrofa.

Zdravím. J.POKORA
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Náš konstruktivní návrh na aktuální řešení situace

̶ Odbřemenit znalce od zbytečných administrativních povinností včetně 5denní 

povinnosti reagovat na zprávu v datové schránce (znalci na dovolené či v 

nemoci nemají za sebou kancelář).

̶ Přehodnotit zkoušení zavedených znalců a změnit drakonické sankce.
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Návrh, jak lépe porozumět problematice

̶ Uvědomit si, co se od znaleckého posudku očekává.

Odpověď: Objasnění odborných otázek kompetentní osobou (osobami) – znalcem.

̶ Kde znalce najít?

Odpověď: V jednom nebo více znalců? V kanceláři? V ústavu? Je to o lidech nebo o instituci? Kdo 

je důvěryhodnější, pravdivější?

̶ Jakého znalce potřebujeme?

Odpověď: Mít znalosti a zkušenosti ( jak dlouho je získává?), zajistit pak jeho průběžné 

vzdělávání a možnost konzultací ad hoc s jinými experty či znalci.

Doporučeno zvážit konzultativní videokonference s možností diskuse o problematice 

znalecké činnosti a získávání podnětů pro zlepšení nepříznivé aktuální situace. 


