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ZÁVĚR

Ministerstvem  spravedlnosti  ČR  nyní  stanovené  odborné
podmínky pro jmenování znalců sice přispívají ke kladnému cíli
zajištění jednotnosti odborné úrovně nových znalců, vzhledem
k  heterogenitě  a  zvláštnostem  jednotlivých  znaleckých  oborů
se však nehodí jako nepodkročitelné minimum pro znalecké od-
větví  soudní lékařství,  které je oproti  jiným lékařským oborům
velice specifické. Zejména délka odborné praxe deseti let neod-
povídá realitě nedávné minulosti, kdy z provedené studie vyplý-
vá, že ve sledovaném období let 2004–2013 byla jmenovaná až
po uplynutí aktuálně požadované délky odborné praxe pouhá
čtvrtina znalců pro soudní lékařství.

Zde se nabízí srovnání s minimálním zákonným věkem potřeb-
ným pro výkon funkce soudců, který je 30 let (§ 60 zák. č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů). Znalec
– lékař je přitom schopen dospět ke jmenování při požadavku de-
setileté praxe reálně nejdříve cca v 35 letech svého života.

Za aktuální situace je tedy více než vhodné, aby správní orgá-
ny  jmenující  znalce,  zejména  předsedové  krajských  soudů,  při
jmenování znalců pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékař-

ství, nepostupovali čistě formálně. V rámci správní diskrece (uvá-
žení) v individuálních případech by se mělo o jmenování nových
znalců z odvětví soudního lékařství rozhodovat přímo dle obec-
ných zákonných podmínek. V opačném případě v dlouhodoběj-
ším horizontu může dojít až k ohrožení znalecké činnosti v soud-
ním lékařství, zejména pro trestní řízení nepostradatelné.

V rámci  úvah „de lege ferenda“ by měly být  pro futuro pod-
mínky pro jmenování znalců z oboru zdravotnictví projednány
a stanoveny ve spolupráci s odbornými lékařskými společnost-
mi,  v  případě  soudních  lékařů  s  Českou  společností  soudního
lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP tak, aby kritéria pro jme-
nování  pro každý znalecký obor/odvětví  odpovídala  jeho spe-
cifikům.  To  platí  zejména  v  případě,  že  v  rámci  připravované
rekodifikace právní  úpravy znalecké činnosti  bude přijata vari-
anta právního nároku na jmenování znalcem po splnění předem
daných podmínek.

Jako  praktické  a  výhodné  se  pak  jeví  využití  co  nejširší  in-
korporace  odborných  požadavků  na  jmenování  znalcem  pro
soudní lékařství do podmínek specializačního vzdělávání, jehož
dosažení je samo o sobě logickou a absolutně nezbytnou pod-
mínkou pro jmenování znalcem.
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19. - 21.01.2015
Dubai, Spojené arabské
emiráty

Lt. Gen. Dhahi Khalfan Tamim
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