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II-7  
Znalectví 

 

„Ad hoc“: lat. „k věci“. Pokud není 
k dispozici znalec patřičného oboru (není 
žádný znalec pro tento odbor do seznamu 
zapsán, nemůže-li znalec zapsaný do 
seznamu úkon provést nebo jestliže by 
provedení úkonu znalcem zapsaným do 
seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými 
obtížemi nebo náklady), může orgán 
veřejné moci ustanovit k podání 
znaleckého posudku odborníka, který není 
zapsaný v seznamu znalců a který 
vypracuje znalecký posudek pouze k této 
dané věci, „ad hoc“ (II. díl, str. 211). 

Odborné vyjádření: zodpovězení odborné 
otázky pro orgány státní moci. Nemusí je 
vypracovávat znalec, ale stačí jakýkoliv 
odborník s patřičnými znalostmi - srovnej 
„Znalecký posudek“ (II. díl, str. 211). 

Prohlídka těla: účelem je zjistit, zda jsou 
na těle stopy nebo následky trestného činu. 
Někdy jde o poměrně složitý úkon, 
mnohdy neodkladný a neopakovatelný, 
často nezbytný. Musí být dokumentován 
fotograficky, náčrty, schématy s výsledky 
měření a někdy i kompletním 
videozáznamem (II. díl, str. 212). 

Svědek: osoba, která má znalosti o 
projednávané věci získané tím, že 
projednávaný děj sama osobně vnímala – 
srovnej znalec (II. díl, str. 211). 

Ústavní znalecký posudek: znalecký 
posudek vypracovaný institucí, která má 
status znaleckého ústavu (je zapsaná 
v seznamu znaleckých ústavů), ve 
výjimečných, zvlášť obtížných případech, 
vyžadujících zvláštního vědeckého 
posouzení. Posudek vypracovávají 
odborníci zaměstnaní v této instituci, ve 
zdravotnictví obvykle špičkoví odborníci 
daného zařízení. Jedná se o nejvyšší formu 
znaleckého posuzování (II. díl, str. 211). 

Znalec: osoba s patřičným, obvykle 
nejvyšším vzděláním v daném oboru, která 
je zapsaná do seznamu znalců (s výjimkou 

znalců ustanovených tzv. ad hoc). Podávat 
znalecké posudky pro potřeby orgánů 
veřejné moci je pro znalce povinné. Na 
projednávaném případu nesmí být znalec 
osobně zainteresován, a to dokonce ani 
zprostředkovaně (II. díl, str. 211). 

Znalecká doložka: závěrečná část 
znaleckého posudku, kde jsou uvedeny 
služební údaje o znalci, který posudek 
zpracovával - označení seznamu, v němž je 
znalec zapsán, označení oboru, v němž je 
oprávněn podávat posudky, a číslo 
položky, pod kterou je úkon zapsán ve 
znaleckém deníku (II. díl, str. 212). 

Znalecké minimum: znalosti, které musí 
ovládat uchazeč o jmenování znalcem. 
Obvykle se získávají ve stejnojmenném 
kurzu (II. díl, str. 211). 

Znalecký posudek: písemný, v soudním 
lékařství zcela výjimečně i ústní rozbor a 
vysvětlení dané problematiky a 
zodpovězení otázek pro orgány veřejné 
moci. Musí mít patřičné náležitosti, jako je 
část nálezová, vlastní část posudková a 
znalecká doložka. Vypracovává jej znalec - 
srovnej „Ad hoc“ (II. díl, str. 211). 

 


