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Soudních znalců ubývá. Chybí mechanismy vzdělávání těch nových, ti zkušení často končí 
kvůli změnám v legislativě 
 
Soudní znalci v oblasti psychiatrie mají v trestně-právní i občansko-právní oblasti nezastupitelnou 
úlohu. V tom prvním případě hodnotí, zda byl jedinec v daném případě zodpovědný za své činy, ve 
druhém se zabývají nejčastěji problematikou svéprávnosti. 
Kvalitních soudních znalců v oblasti psychiatrie je však v současné době nedostatek. Chybějí 
požadavky na jejich kontinuální vzdělávání a mechanismy, jak by nově příchozí znalci získávali 
zkušenosti od svých starších kolegů. Situaci zřejmě bohužel neprospěje ani nová legislativní úprava. 
 
Nenahraditelné zkušenosti 
 „Situace opravdu není  dobra . K tomu, aby se psychiatr stal soudní m znalcem, v souc asne  dobe  
stac í  ty denní  kurz a urc ity  poc et let praxe. Psychiatrie je pr itom velice specificka  – na rozdí l 
napr í klad od interní ho le kar ství  je zde vy razne  me ne  pr esne  kvantifikovatelny ch parametru , 
s nimiz  lze pracovat. O to ve ts í  roli hrají  zkus enosti, ty jsou naprosto klí c ove ,“ popisuje Doc.MUDr. 
Ilja Ž ukov, CSc., pr edseda Sekce pro soudní  psychiatrii Psychiatricke  spolec nosti C LS JEP. 
 
Dr í ve js í  praxe byla v tomto ohledu vy razne  leps í : „Žnalci pracovali ve dvou, mlads í  a stars í , coz  
byla skve la  cesta, jak pra ve  tyto zkus enosti efektivne  zí skat. Tato praxe vs ak bohuz el z financ ní ch 
du vodu  skonc ila. Volali jsme a sta le vola me po tom, aby byly zavedeny mechanismy pru be z ne ho 
vzde la va ní  a pr eda va ní  zkus eností  – buď aby noví  znalci pracovali po boku zkus ene js í ch kolegu , 
nebo se museli urc itou dobu podí let na u stavní ch posudcí ch,“ popisuje docent Ž ukov. Proble mem 
take  je, z e jinou va hu ma  posudek, ktery  si zada  soud, a jinou ten, ktery  si necha  vypracovat 
advoka t. Na roky na erudici a nestrannost pr itom musí  by t v obou pr í padech stejne . 
 
Statisíce pokuty za banální chybu 
Situaci bohuz el nepomohl novy  za kon o soudní ch znalcí ch. „V oblasti psychiatrie mu z e nastat 
pr í pad, kdy dva soudní  znalci dojdou u jednoho pr í padu k odlis ne mu za ve ru – a to i dle sve ho 
nejleps í ho sve domí . Dle souc asne  pra vní  u pravy to vs ak mu z e by t klasifikova no i jako kr ive  
sve dectví , coz  je trestny  c in. A novy  za kon moz ne  postihy jes te  zpr í sn uje – teoreticky mu z e 
nastat pr í pad, kdy i za relativne  bana lní  forma lní  chybu hrozí  pokuta 300 000 Kc . A z tohoto 
du vodu se r ada zkus eny ch znalcu  rozhodla skonc it, nebo minima lne  vyjadr uje obavy,“ vysve tluje 
docent Ž ukov. Podle Prohlášení zástupců profesní základny znalců a znaleckých ústavů ubylo za 
poslední ch 10 let ví ce nez  40 % znalecky ch u stavu  a ví ce nez  20 % znalcu  - fyzicky ch osob – a 
legislativní  zme ny zr ejme  tento kriticky  pokles jes te  prohloubí . 
 
Jak tedy situaci zleps it? „Klí c ove  je zkvalitne ní  kontinua lní ho vzde la va ní . Krome  jiz  zmí ne ne  
nutne  spolupra ce novy ch znalcu  se zkus ene js í mi kolegy c i u stavní ch posudku  by pru be z ne mu 
vzde la va ní  mohl krome  pravidelne  konference napomoci i vznik odborne ho periodika, c asopisu, 
ktery  by se ve noval pouze problematice soudní  psychiatrie.  Do u vahy take  pr ipada  na vrh da t 
vzde la va ní  oficia lní  ra mec, vytvor it obor forenzní  psychiatrie, na stavbove  atestace z forenzní  
psychiatrie s definovanou praxí , de lkou pr í pravy a na sledny m vzde la va ní m znalcu ,“ r í ka  
pr edseda Psychiatricke  spolec nosti C LS JEP Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 
 
V za r í  se take  bude konat 43. soudne  psychiatricka  konference, kterou por a da  pra ve  Sekce pro 
soudní  psychiatrii Psychiatricke  spolec nosti C LS JEP. Tam bude diskutova na take  problematika 
nove ho za kona o soudní ch znalcí ch, ktery  bude platit od zac a tku pr í s tí ho roku. 


