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Relevantní právní pramenyRelevantní právní prameny

•• Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.
•• Prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb.Prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb.
•• Trestní řád, č. 141/1961 Sb.Trestní řád, č. 141/1961 Sb.
•• Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.
•• … ve znění pozdějších předpisů …… ve znění pozdějších předpisů …
•• … další …… další …

•• Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.
•• Prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb.Prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb.
•• Trestní řád, č. 141/1961 Sb.Trestní řád, č. 141/1961 Sb.
•• Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.
•• … ve znění pozdějších předpisů …… ve znění pozdějších předpisů …
•• … další …… další …



Kdo provádí znaleckou činnost?Kdo provádí znaleckou činnost?

ZnalciZnalci –– fyzické osobyfyzické osoby Znalecké ústavyZnalecké ústavy

I. oddílI. oddíl

II. oddílII. oddíl



Znalci v oboru zdravotnictvíZnalci v oboru zdravotnictví -- FOFO

• Ke dni 30. 8. 2011
v ČR 1 371 fyzických
osob - zdravotnictví

• Odvětví = medicínské
obory (15+1)

• Specializace
• Odvětví různá
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Znalecké ústavyZnalecké ústavy
•• I. oddílI. oddíl -- ostatníostatní
•• II. oddílII. oddíl -- vědecké ústavy, VŠ, fakultní nemocnice apod.
• Org. pokyn MS č.j. 41/2010-OD-ZN - zpřísnění zejména pro

„soukromé ústavy“, ale i pro ústavy II. oddílu:
„Vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu, má-li
v příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský
studijní program.“

• Dtto novela zákona o znalcích a tlumočnících – (2. čtení)
• FN x LF
• Znalecké ústavy „ad hoc“ - 11 Tdo 1202/2010-23
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Znalecké ústavyZnalecké ústavy
• Oddíl I (v ČR 159 celkem/6 zdravotnictví) - ostatní



Znalecké ústavyZnalecké ústavy
• Oddíl II (v ČR 260/64) – vědecké ústavy, VŠ, FN

apod., posudky ve zvlášť obtížných případech



Výhled do budoucnaVýhled do budoucna

ZnalciZnalci –– fyzické osobyfyzické osoby Znalecké ústavyZnalecké ústavy

I. oddílI. oddíl

II. oddílII. oddíl



Věcný návrh nového zákonaVěcný návrh nového zákona
o znalcích (již ne o tlumočnících)o znalcích (již ne o tlumočnících)

Zapsaní znalciZapsaní znalci Znalecké ústavyZnalecké ústavy

FOFO POPO



Znalecký posudekZnalecký posudek
xx

Ústavní znalecký posudekÚstavní znalecký posudek
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Osoba zpracovávající ústavníOsoba zpracovávající ústavní
znalecký posudek v tr. řízeníznalecký posudek v tr. řízení

Orgán činnýOrgán činný
v trestním řízenív trestním řízení

ZpracovatelZpracovatel

Znalecký ústavZnalecký ústav --
organizaceorganizace

Vnitřní směrnice!Vnitřní směrnice!



Kdy se nařizuje ústavní znaleckýKdy se nařizuje ústavní znalecký
posudek?posudek?

Ve výjimečných, zvlášť obtížných
případech, vyžadujících zvláštního
vědeckého posouzení
(§ 110 odst. 1 tr. ř.)

Ve výjimečných, zvlášť obtížných
případech, vyžadujících zvláštního
vědeckého posouzení
(§ 110 odst. 1 tr. ř.)

Nejvyšší soud ČSR - Rt I 543/23:
Posudku lékařské fakulty lze se domáhati pouze tehdy,
jde-li o otázky zřídka se vyskytující neb o otázky, …
jež skýtají podnět k dalšímu vývinu vědy a získání
nových poznatků

www.alkas.orgwww.alkas.org



Jak se označuje osobaJak se označuje osoba
zpracovávající ústavní znaleckýzpracovávající ústavní znalecký

posudek?posudek?
• Nejlépe „Zpracovatel/zpracovatelé“, nikoliv „znalec“
• Nevhodné označení „znalecká komise“
• Skutečná „znalecká komise“ nemůže být znaleckým

ústavem (Rt) 4 Tz 108/98 – NS ČR
• Na rozdíl od znaleckého posudku se předpokládá

pouze písemné podání ústavního posudku (Rt) 7 To
25/87 – NS ČSR

• Zpracovatel znaleckého posudku ovšem může být
vyslechnut jako „znalec“ – musí být ale při výslechu
„zdrženlivý“ (§ 110 odst. 2 tr. ř. a (Rt) 1 To 16/95 –
VS Praha)
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Kolik má být zpracovatelů?Kolik má být zpracovatelů?

• Nejméně dva v případě, jestliže jde o objasnění skutečnosti
zvláště důležité a vždy, jde-li (šlo-li) o prohlídku a pitvu
mrtvoly (§ 110 odst. 2 a § 105 odst. 4 tr. ř.)

• Vždy třeba dbát na zastoupení příslušných odborností
• V případě revizního ústavního posudku personální protiváha

původním posudkům (vědecká kvalifikace, zkušenost)
• Pozor na zásadu volného hodnocení důkazů
• V případě sporu s přibírajícím OČT využít institutu námitky

(§ 105 odst. 3 tr. ř.) (obory podání posudku, počet
zpracovatelů)

• Žádný ze zpracovatelů nesmí předtím ve věci podat předchozí
znalecký posudek (Rt) 5 To 1/84 – NS ČSR
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ZávěrZávěr

Autoři přejí hodně příjemně prožitých chvilAutoři přejí hodně příjemně prožitých chvil
při zpracovávání ústavních znaleckýchpři zpracovávání ústavních znaleckých
posudků!posudků!
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