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K věrohodnosti znaleckého posudku
The Credibility of the Expert Opinion

JIŘÍ STRAUS1

ZDENĚK KREJČÍ

Abstrakt
Článek pojednává o věrohodnosti znaleckého posudku z pohledu forenzní biomechaniky. 
Znalecký posudek musí být odborně správný, transparentní, překontrolovatelný 
a srozumitelný pro soud, strany trestního řízení a případně veřejnost při soudním jednání. 
Autoři uvádějí obecné požadavky na znalecký posudek a nezbytné vstupní parametry pro 
zpracování znaleckého posudku z oboru forenzní biomechaniky. Podklady pro zpracování 
posudku z  forenzní biomechaniky jsou získávány z  ohledání místa činu, ohledání těla 
zemřelého, prohlídky těla živého poškozeného a  podstatně k  nim přispívají závěry 
znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, ale také lékařské zprávy, svědecké 
výpovědi apod. Přesný a věrohodný závěr biomechanických zkoumání je možné precizovat 
v současné době cestou vytvořeného matematického modelu a počítačových simulací. 
Znalecký posudek tak může vyjádřit pravděpodobný závěr o možnostech pohybového 
chování osob v průběhu trestného činu. Takový závěr poskytuje další relevantní informaci 
pro objektivní rozhodnutí v dané věci.
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Abstract
The article discusses the credibility of the expert opinion from the perspective of forensic 
biomechanics. The expert report shall be professionally correct, transparent, reviewable 
and understandable to the court, the parties to the criminal proceedings and, where 
appropriate, to the public at the trial. The authors present general requirements for 
expert opinion and necessary input parameters for processing expert opinion in the 
fi eld of forensic biomechanics. The materials for the forensic biomechanics review are 
obtained from the crime scene, the body of the deceased, the examination of the body 
of the living injured person, and contribute signifi cantly to the conclusions of experts in 
health care, forensic medicine, medical reports, witness testimonies. the conclusion of 
biomechanical investigations can be refi ned today by means of a mathematical model 
and computer simulations. The expert opinion can thus express a probable conclusion 
about the possibilities of physical behavior of persons during the crime. Such a conclusion 
provides further relevant information for an objective decision in the case.
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1 Úvod

Znalecký posudek právo zařazuje mezi důkazy, ale i  důkazní prostředky.2 V  rámci 
volného hodnocení důkazů soud hodnotí posudek a rozhoduje, zdali informaci z posudku 
(odpověď na položenou otázku) využije pro své rozhodnutí.3 

V posledních 20 letech se začala forenzní biomechanika prosazovat ve znalecké činnosti, 
zejména při posuzování problémů při dokazování násilné trestné činnosti. Je všeobecně 

známo, že vývoj vědeckých poznatků v čase přináší nové poznatky, a tak dochází 

i  ke  zkvalitňování metodiky a  metod konkrétního vědního oboru, což platí i  pro 

odvětví forenzní biomechaniky. Ve znalecké posudkové činnosti dochází ke konfrontaci 
názorů, ale není vzácností, když při hodnocení určitého hodnoceného problému se 
znalci dostávají do  konfrontace s  odlišným posuzováním věci. Z  tohoto důvodu je 

významné, aby byly stanoveny vstupní standardy a kritéria, která budou v obecné shodě 
respektována ve forenzní biomechanické komunitě. Chceme-li dosáhnout objektivní, tedy 
i věrohodné (či kvalitní) znalecké zkoumání, pak je namístě vědecké názory konfrontovat, 
ale také činit závěry ke sjednocení vědeckých názorů.

Orgán činný v  trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) podle § 105 odst. 1 trestního řádu 

přibere znalce z  oboru kriminalistika, odvětví forenzní biomechanika, pokud 

k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení je třeba odborných znalostí, 

přičemž je takové posouzení složité pro předmět dokazování. OČTŘ vychází z toho, 
jaké jsou náležitosti znaleckého posudku (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění změn a doplnění), zejména však zvažuje, jak 
vymezit v  opatření úkol znalce.4 V  praxi se většinou využívá vymezení formou otázek. 
Důležité je, aby znalec se zabýval jen takovými skutečnostmi, k  jejichž posouzení 

bylo potřeba jeho odborných znalostí. Tedy i  v  praxi je nezbytné vnímat obsah 

nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06, v němž tento soud 
vyjádřil, že: „Hodnotit je třeba celý proces utváření znaleckého důkazu, včetně přípravy 
znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, průběh znaleckého zkoumání, 
věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod 
použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce. Metodologie znaleckého dokazování 
vyžaduje, aby jak orgány činné v trestním řízení, tak samotný znalec kriticky hodnotili úplnost 
a bezvadnost podkladových materiálů, které znalec podrobuje svému zkoumání.“ 

Obecně odvětví forenzní biomechaniky významně využívá relevantní informace získané 
z  místa události, a  proto je kriminalistická dokumentace významná pro znalecké 
dokazování. Místo činu musí být pečlivě a  objektivně dokumentováno. Samozřejmě 
důležité jsou i technické parametry a limity technických zařízení. Proto znalec musí vnímat 

2 § 89 odst. 2 trestního řádu – pro objasnění je nutno rozlišit, že důkazem je přímý poznatek, který orgán činný 
v trestním řízení získal o předmětu důkazu (tedy jde o vlastní přímý poznatek vyplývající ze závěrů znalce, 
tj. výsledek poznávání). Má-li se hovořit o znaleckém posudku jako o důkazním prostředku, jedná se o formu 
poznávání.

3 KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura). Soudce. 2017, 3, s. 15–24.
4 Obdobně ustanovení § 107 odst. 1, věta první trestního řádu.
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možnosti výskytu chyb v dokumentaci a trvat na tom, aby měl k dispozici pouze takovou 
dokumentaci, která nezpochybnitelně a přehledně zachycuje místo události nebo průběh 
skutkového děje. Musí z ní být zřetelné všechny prostorové vztahy mezi skutkovým dějem 
a kriminalistickými stopami. 

Odbornost znalce pak nutí, aby se zabýval věrohodností a  pravdivostí předložených 
informací v kontextu se stanovenými znaleckými verzemi. To je základ i pro vyjadřování 
znaleckých závěrů v  alternativním výsledku a  stanovení míry pravděpodobnosti jeho 
závěrů. Než znalec k předmětu jeho zkoumání vydá znalecký závěr (podobně jako OČTŘ), 
musí posoudit: 

1) „zda je úplný ve vztahu k zadání, 
2) zda závěry posudku jsou náležitě a logicky odůvodněny a
3) zda jsou podloženy obsahem nálezu, 
4) zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat,
5) zda existuje soulad s ostatními provedenými důkazy“.5

„Značné potíže mohou vznikat v případech, v nichž závěry znalce mají být opřeny o různé 
subjektivní údaje nebo o podkladové materiály, které jsou rozporné nebo se vzájemně vylučují. 
Tehdy by měl znalec vypracovat podmíněný nebo alternativní závěr pro všechny možné 
varianty řešení. Definitivní závěr o spolehlivosti podkladových materiálů a výběr jedné 

z variant řešení musí učinit orgán činný v trestním řízení, nikoliv znalec.“6

Hodnocení odborné správnosti znaleckého zkoumání v sobě zahrnuje:7

• hodnocení teoretických východisek, o něž znalec opírá svůj závěr,
• hodnocení empirického základu posudku, tj. kvality a množství zjištěných znaků

zkoumaných objektů,
• hodnocení použitých odborných metod a postupů,
• hodnocení, zda subsumpce konkrétního empirického základu pod obecný

teoretický základ je správná.

2 Důraz na správně formulované zadání znalci 

Podle empirických zkušeností umožňuje biomechanická analýza pádu z výšky řešit řadu 
důležitých otázek. Příklady, jak by tyto otázky měly být správně formulovány, aby mohl 
znalec vyhotovit kvalitní a úplný znalecký posudek, uvádíme níže.8 

1. Jaká byla trajektorie pádu lidského těla s  ohledem na  zjištěná zranění na  těle
osoby lékařem nebo při prohlídce a pitvě zemřelého, stop nalezených a zajištěných
na objektu při ohledání místa činu, u kterého byl dokumentován počátek pohybu? 

5 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 01. 2014 sp. zn. 26 Cdo 3928/2013.
6 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika. 2010, č. 3, s. 182–184.
7 Podle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 4. 2007 sp. zn. III. ÚS 299/06.
8 STRAUS, Jiří a kol. Biomechanika pádu z výšky. Praha: PA ČR, 2004. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie 

forenzní biomechaniky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 168 s. ISBN 978-80-7408-140-8.
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2. Stanovit, zda zjištěné důkazy o trajektorii pádu lidského těla prokazují, že počátek 
pohybu osoby směřující k pádu byl zapříčiněn spontánně či náhodným pohybem, 
anebo byl dán podnět k tomuto pohybu jinou osobou?

3. Jaká byla potřebná energie jiné osoby k počátku pohybu k pádu, aby trajektorie
pádu lidského těla odpovídala dokumentovaným skutečnostem?

4. Mohla tuto potřebnou sílu vyvinout jiná osoba, která dala podnět k  počátku
pohybu k pádu?

5. Do  jakého místa lidského těla poškozeného tato energie musela působit, aby
odpovídala zjištěné trajektorii pohybu pádu?

6. Jakou sílu by musela sama poškozená osoba vyvinout, aby vektor rychlosti odrazu 
způsobil zjištěnou trajektorii pohybu pádu lidského těla?

7. Provést statické (dynamické) grafi cké znázornění trajektorie pohybu lidského těla
při pádu, z různých úhlových a směrových pohledů včetně odpovídajícího popisu.

8. Další zjištěné skutečnosti znalce, které mohou přispět k objasnění.

Znalec nemůže ani nesmí hodnotit právní otázky, a  proto se ani nemůže vyjadřovat 
k tomu, zda se jedná o sebevraždu, nebo o cizí zavinění, nýbrž pouze a jen, zda zjištěné 
znalecké údaje potvrzují, či vyvracení domněnku zavinění jiné osoby. Odpověď na tyto 
právní otázky jsou zcela v kompetenci policejního orgánu, který biomechanický posudek 
musí hodnotit podle zásady volného hodnocení důkazů.
Hodnocení pádu z výšky metodami forenzní biomechaniky umožňuje v současné době 
velmi dobře počítačová simulace.9 Je možné tak vyjádřit biomechanickou přijatelnost 
jednotlivých verzí pádu. Vždy se uvažují nejméně dvě jasně formulované varianty pádu. 
Znaleckým hodnocením se zjišťuje pravděpodobnost jedné z verzí a z hlediska forenzní 
biomechaniky lze uvažovanou pravděpodobnost vyjádřit pojmem, jako je biomechanická 
přijatelnost. 

Nezbytnou podmínkou pro to, aby OČTŘ mohl takové hodnocení uskutečnit, je 
transparentnost celého znaleckého posudku, jinými slovy řečeno, jedná se o  jeho 
srozumitelnost v celém obsahu pro soud, strany trestního řízení a případně veřejnost při 
soudním jednání. 

Obecné požadavky na znalecký posudek jsou (zkráceně):
• Formální náležitosti (dané zákonem).
• Znaky znaleckého posudku – komplexní, úplný, vnitřně konzistentní, nezávislý

a nestranný, opakovatelný.
• Nároky na znalecký posudek – teoretická správnost, použití uznávaných metod,

zdůvodnění výběru metody, provedení analýzy jednotlivých faktorů ovlivňujících
předmět posouzení.

• Údaje použité při sestavení znaleckého posudku musí být spolehlivé a relevantní.
• Důraz na vhodně formulované zadání znalci.
• Důležitost informací (podkladů) pro kvalitní znalecký posudek.
• Znalec nemůže provádět hodnocení důkazů.
• Znalec nesmí řešit právní otázky.

9 STRAUS, Jiří. Počítačová simulace a kriminalistický experiment. Kriminalistika. 2018, 3, s. 204–2015.
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Faktory ovlivňující kvalitu posudku jsou:
• Formulace zadání (otázek) znalci.
• Existence relevantních podkladů pro vypracování posudku.

3 Proces utváření znaleckého posudku

Proces utváření znaleckého posudku má několik fází, které lze rozdělit na  opatřování 
podkladů pro znalce, posouzení věrohodnosti teoretických východisek, spolehlivost 
metod použitých znalcem, přípravu posudku, průběh znaleckého zkoumání a  způsob 
vyvozování závěrů, tj. důkazu v užším slova smyslu.

1) O opatřování podkladů již byla zmínka v předchozí části, a proto není vhodné 

opakovat všechny okolnosti této fáze přípravy znaleckého posudku. Nicméně 
jestliže již v počátku kriminalisticky významné události lze důvodně předpokládat, 
že bude potřeba odborných znalostí znalce, zejména z forenzní biomechaniky, tak 
OČTŘ s  tímto musí počítat a  případně přibrat znalce k  ohledání místa události 
(§ 113 odst. 1, věta druhá trestního řádu),10 popř. přibrat konzultanta (§ 157 odst. 3 
trestního řádu). 

2) Posuzování věrohodnosti teoretických východisek a  spolehlivosti metod 

používaných znalcem je extrémně složitou myšlenkovou činností pro OČTŘ. 

K naplnění tohoto požadavku je nezbytné, aby OČTŘ měl o oboru znalecké 

činnosti reálnou vědomost a  základní znalosti získané samostudiem nebo 

praxí, tedy nelze vyžadovat hlubší teoretické znalosti, což ani z  hlediska 

vzdělání a praxe OČTŘ nelze reálně očekávat. Podstata tedy tkví v tom, aby 
OČTŘ věděl, co je předmětem znalecké činnosti v odvětví forenzní biomechaniky. 
Proto lze zopakovat: „Při hodnocení důkazu znaleckým posudkem se soud musí 
zabývat tím, zda posudek znalce má všechny formální náležitosti, tedy zda závěry 

uvedené ve vlastním posudku jsou náležitě odůvodněny a zda jsou podloženy 

obsahem nálezu, zda znalec vyčerpal úkol v  rozsahu, jak mu byl zadán, zda 

přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl vypořádat, zda jeho závěry jsou 

podloženy výsledky řízení a nejsou v rozporu s výsledky ostatních provedených 

důkazů. Soud však nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů 

znalce, neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti anebo je nemají v takové 

míře, aby mohli toto přezkoumání zodpovědně učinit. To však neznamená, že je 
soud vázán znaleckým posudkem, že jej musí bez dalšího převzít. Pokud soud má 

pochybnosti o  věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit 

vlastním názorem, nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek 

10 Nutno si uvědomit, že podle § 157 odst. 3 trestního řádu platí: „V závažných a skutkově složitých věcech může 
státní zástupce nebo policejní orgán využít odborné pomoci konzultanta, který má znalost ze speciálního 
oboru. O přibrání konzultanta sepíše státní zástupce nebo policejní orgán úřední záznam. Se souhlasem 
státního zástupce nebo policejního orgánu může konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon jeho funkce 
nahlížet do  spisu a  být přítomen při provádění úkonů trestního řízení. Do  provádění úkonů však nesmí 
zasahovat.“ Pozor: konzultant je v těchto případech vyloučen pro případnou podjatost, aby byl přibrán jako 
znalec v témže trestním řízení.
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doplnil nebo jinak odstranil jeho nedostatky, popřípadě aby vypracoval nový 

posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, aby věc znovu posoudil a vyjádřil 

se i ke správnosti již podaného posudku.“11 
 „Ke  zjištění pravdivosti závěrů znaleckého posudku lze však dospět také 

zprostředkovaně, a to tak, že se zkoumá jeho věrohodnost. O věrohodnosti se mluví 
tehdy, jestliže na pravdivost poznání je usuzováno z metody, z postupu, kterým jsme 
k poznání došli. Věrohodná je taková cesta poznání, která svými podmínkami zaručuje 
pravdivý výsledek poznání.“12 

Metodologie zkoumání pohybu živého lidského těla si uvědomuje rizika, která 

existují pro rekonstrukci jeho pohybu v extrémních podmínkách nebo za extrémních 

situací. Metody tohoto zkoumání k  rekonstrukci pohybu lidského těla vycházejí 

z matematického modelování, což ovšem má své nedostatky. Člověk se nepohybuje 

jako matematický vzorec, a už vůbec ne v extrémních situacích. Proto mají takové 

metody svoje úskalí či nedostatky. Dříve pro matematické modelování pohybu 

nebyly k dispozici žádné počítačové programy, což dnešní technologie překonávají 

(srov. digitální triky ve fi lmech, včetně pohybu lidí, množení množství lidí v obraze 

apod.). V současné době forenzní biomechanika používá dva principiální přístupy, které 
jsou reprezentovány metodou označenou jako „QUALISYS“,13 zejména při výzkumné 
činnosti pohybu člověka, např. při sportovní činnosti. Druhý přístup používá metodu 
počítačové simulace pohybového děje Virtual Crash (verze 3 nebo 4).14 

Příprava znaleckého posudku – je závislá od složitosti15 vlastního předmětu odborného 
posuzování. Nejedná se však v tomto smyslu o právní otázku řešení, kdy má být zpracováno 

11 Zpráva o úrovni znaleckého dokazování u soudů a státních notářství, sp. Zn. Cpj 161/79 občanskoprávního 
kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky, schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu ČSR ze 
dne 23. 12. 1980, sp. zn. PLS 3/80, dostupné z http://www.iustin.cz/files/nsznalci.

12 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika. 2010, č. 3, s. 182–184.
13 V  kombinaci se specializovanými softwarovými moduly nabízí systém kompletní řešení pro zachycení 

pohybu, které lze použít pro výzkumné studie, od získávání dat až po analýzu a report. Dostupné z: https://
www.qualisys.com/applications/human-biomechanics/

14 Počítačová simulace je simulace, při níž je modelem počítačový program, který se pokouší simulovat 
abstraktní model určitého systému. Úkolem simulačního programu je zjistit, jak se bude systém chovat pro 
zadaná vstupní data. Úkolem simulačního programu není provádět optimalizaci, tzn. hledat, pro která 
vstupní data dostaneme optimální řešení. Uživatel může provádět se simulačním programem opakované 
simulační experimenty s  cílem zjistit očekávané výsledky pro různá vstupní data a  nalézt tak optimální 
řešení problému. V  případě počítačových simulací je možné říci, že cokoliv, co můžeme popsat, lze také 
simulovat pomocí počítače. Popisem se má na  mysli proces rozčlenění jevu na  základní samostatné 
prvky, kterým lze přiřadit určité hodnoty a určitý počet pravidel, podle kterých se tyto prvky mezi sebou 
chovají. Počítačově simulovaná realita je proto založena na popisu skutečného světa a sama o sobě vytváří 
jednodušší a ve své jednoduchosti také dokonalejší svět. Jevy, které nás obklopují, jsme se rozhodli vysvětlit 
či popsat určitými zákonitostmi, které se zdají být efektivní. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/
po%c4%8d%c3%adta%c4%8dov%c3%a1_simulace 

15 PROŠEK, Zdeněk. Stále stejná otázka: „jak by mělo vypadat odborné vyjádření?“. Dostupné z: http://kriminfo.
kup.pcr ke dni 11. 7. 2017 – výkladové stanovisko NSZ č. 9/2003: „Složitost posuzované otázky vyžaduje 
přibrání znalce, je-li k  posouzení otázky potřebná delší doba, nutnost systematického studia příslušné 
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odborné vyjádření nebo zda má být vyžádán znalecký posudek, ale o náročnost odborného 
posuzování nebo zkoumání. V řešení je otázka, zda znalec bude pro potřebu vypracování 
znaleckého posudku používat přístrojů či jiných zařízení a materiálů.16 Za této situace platí, 
že znalec si i z tohoto důvodu musí vytvořit možné znalecké verze, které přicházejí v úvahu 
k objasnění předmětu znaleckého posuzování, za použití další techniky. 
V  rámci této myšlenkové činnosti je nezbytné, aby hledání reálných znaleckých verzí 
předcházela věcná kritika17 dosud získaných podkladových materiálů a  informací. 
Proto zde hraje roli i  znalecká zkušenost konkrétního znalce a  jeho odborné znalosti 
o používaných metodách k vypracování znaleckého závěru i u jiných znalců ve stejném 
oboru nebo i specializace. V souvislosti s myšlenkovou činností znalce je nutno upozornit 
i na další požadavky, které je třeba respektovat. Jedná se o požadavek, aby každá laická 
osoba (zejména strany trestního řízení, soudce apod.) porozuměla obsahu posudku 
od formálního počátku až do uvedení znaleckých závěrů, včetně srozumitelného popisu 
použitých metod a  informací. Znamená to, aby znalec pracoval od  okamžiku přípravy 
k řešení předmětu znaleckého posuzování transparentně a vždy přezkoumatelně.

Průběh znaleckého zkoumání – musí být popsán takovým způsobem, aby jiný znalec 
mohl na  základě zde uvedených informací provést přezkoumání postupu a  znaleckou 
interpretaci výsledků, tedy jak znalec ke  svým závěrům dospěl. Proto tato část musí 
obsahovat všechny výpočty, měření a informace z podkladových materiálů významných 
pro odbornou interpretaci ve  znaleckém závěru (tj. znaleckém závěru v  užším slova 
smyslu). Z popisu objektu a teoretického popisu metod by znalec měl dovodit a vysvětlit, 
kterou metodu použije pro řešení předmětu znaleckého zkoumání, a  dále sdělit, proč 
nepoužije jinou metodu či jiné metody. 

odborné literatury, využívání zásadních empirických a teoretických poznatků, které je potřebné komplexním 
způsobem zpracovat, existuje potřeba konzultace s  dalšími odborníky apod. Bude tomu tak zpravidla 
i  s  ohledem na  závažnost trestné činnosti, o  kterou jde, z  hlediska jeho rozsahu, mnohosti pachatelů, 
zvláštního způsobu provedení činu.“

16 § 14 zákona č. 36/1967 sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění změn a doplnění.
17 KŘÍSTEK, Lukáš. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura), znalecký ústav Znalex, s. r. o., člen 

skupiny moore stephens: „Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umění rozlišovat a posuzovat) znamená 
jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění. … účelem a smyslem kritiky je analyzovat, rozlišovat, hodnotit. 
… ideálem je kritika nestranná, věcná, jak to klasicky vyjadřuje požadavek, aby kritik posuzoval vycházeje 
z věci samé (kata to auto, Aristotelés). To vyžaduje, aby se kritik s kritizovanou věcí do hloubky seznámil, aby 
ji dokázal porovnat s jinými a dokázal přiměřeně rozlišit její dobré a špatné, slabé a silné stránky. Výsledek 
kritikovy práce může být buď spíše příznivý, pozitivní, anebo naopak negativní, záporný. V obou případech 
však musí být zdůvodněný: hanopis nebo pomluva není kritika. Smyslem a účelem kritiky je, aby ukázala 
silné a slabé stránky díla, a to také s ohledem na možnou nápravu, ta ale už není úkolem kritika. Kritik má 
ukázat nedostatky kritizované věci, není však povinen navrhovat, jak se mají napravit.“ Dostupné z: https://
cs.wikipedia.org/wiki/kritika 

 TOMEK, Petr. 3 kroky ke  kritickému myšlení. Dostupné z: Http://www.osacr.cz/2017/07/23/3-kroky-ke-
kritickemu-mysleni/ – 1. Úplnost a vnitřní konzistence. – Jednotlivé části nesmí být spolu v rozporu, žádný 
krok nesmí scházet ani přebývat. – 2. Falzifikovatelnost – v tomto druhém kroku zjišťujeme, jestli je možné 
nějak definovat podmínky a  důkazy, které by znamenaly, že je teze platná, a  zároveň také ty, které by 
ukazovaly, že platná není. – 3. Shoda s pozorováním – v tomto třetím kroku je potřeba konfrontovat tvrzení 
s realitou.
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Způsob vyvozování závěrů znalce – vychází z  požadavků na  komplexnost závěrů 
s přihlédnutím k věcné rovině, tj. že znalec přihlíží nezávisle, nestranně, ale i odůvodněně 
k  zjištěným odborným zjištěním. Bere v  úvahu stav odborné vědecké diskuse v  jeho 
oboru a  nové poznatky, ev. trendy oboru v  budoucnu. Před vlastním vyjádřením 
odborných závěrů, musí znovu analyzovat, zda měl a mohl mít k dispozici všechny známé 
relevantní skutečnosti, což tedy znamená být v  kontaktu s  policejním orgánem nebo 
jiným zadavatelem znaleckého posudku a tyto skutečnosti si ověřit. V neposlední řadě 
musí učinit posouzení vnitřní konzistence zvolených metod a  obecných předpokladů 
a principů, na nichž jsou metody založeny. Znalec tak musí ve své interpretaci dosáhnout 
takového stupně přesvědčivosti posudku, aby nebyly pochybnosti o  jeho úplnosti 
ve vztahu k zadání, bylo znatelné logické odůvodnění jeho závěrů a že přihlédl k souladu 
s  ostatními provedenými důkazy, které měl v  době zpracovávání znaleckého závěru 
k dispozici. Hodnocení důkazu znaleckým posudkem z právního hlediska proto spočívá 
v posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem 
nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda 
závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů z podkladových materiálů 
a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického myšlení.18 

Hodnocení znaleckého posudku se realizuje podle kritérií, jež mají trojí povahu,19 jednak 
je to právní korektnost důkazu, dále důkazní význam (relevance) znaleckého posudku 
a za třetí je to hodnocení věrohodnosti znaleckého posudku. Při posuzování věrohodnosti 
je nutné přihlížet k následujícím kritériím: 

a) způsobilost osoby znalce (či znaleckého ústavu) poskytovat věrohodné znalecké 
posudky, 

b) úplnost a bezvadnost podkladových materiálů a 
c) odborná odůvodněnost znaleckého posudku.

V mnohých znaleckých oborech je znalecký závěr vysloven na základě subjektivního 

názoru znalce. Subjektivní hodnocení znaleckého zkoumání přináší riziko chybné 
interpretace závěrů znaleckého posudku. V odborné literatuře jsou známy případy, např. 
chybného hodnocení vlasů FBI.20 Problémem dle autorů je, že při mikroskopické analýze 
vlasů je dán velký prostor pro subjektivní (a tudíž nevědecké) zhodnocení případných shod, 
a díky tomu, bez existence „tvrdých vědeckých dat“, může expert výsledky interpretovat 
tak, aby to vyhovovalo obžalobě.21 Obecně se uvádí, že závěr znalce se opírá o zkušenosti, 
vědomosti a znalosti znalce. 
Otázkou je, co to jsou „zkušenosti znalce“. Je to délka praxe nebo počet zpracovaných 
znaleckých posudků? Stejně tak je otázkou i  pojem „vědomosti znalce“. Je zcela 
nezpochybnitelné, že znalec musí mít dostatečné vzdělání v oboru a dlouholeté zkušenosti, 

18 Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 06. 08. 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008.
19 MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika. 2010, 3, s. 182–184.
20 Pár vlasů stačilo k odsouzení mladíka na dvacet let za vraždu. Jak se o třicet let později ukázalo, ani jeden 

z vlasů z místa činu mu nepatřil. Jeden z „důkazů“ dokonce na svém těle nenosil člověk, ale pes. Zdroj: https://
www.idnes.cz/technet/vojenstvi/psi-chlup-analyza-vlasu-chyba-trest-smrti.a150602_151450_vojenstvi_kuz

21 http://www.ceska-justice.cz/2015/04/fbi-mela-omylem-poslat-na-smrt-az-32-lidi-hrozi-podobne-chyby-i
-v-cesku/ (6. 8. 2017)
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ale dalším problémem je jeho následné vzdělávání nebo publikační a přednášková aktivita, 
která by dokladovala jeho další soustavné vzdělávání. 
Pravděpodobnost je často nevyhnutelným stupněm poznání. Jakékoliv poznání, zvláště 
vědecké, nelze vždy redukovat do kategorických soudů „ano-ne“, nýbrž často připouští 
různá částečná řešení, což platí i pro identifi kační činnost. Nelze nutit znalce k tomu, aby 
činil pouze kategoricky potvrzující nebo negující závěr, jestliže nachází částečné řešení, 
které dává také určitou důkazní informaci. Z hlediska objektivnosti a přezkoumatelnosti 
výsledků znaleckého dokazování musí být zřejmé, jaké podklady byly v  procesu 
kriminalistické identifi kace k dispozici. Jaké vzorce, grafy a výpočetní programy znalec 
použil? Co znamenají jednotlivé veličiny vzorců, prameny z kterých pocházejí aj.? Proto 
je stupeň individuální shody/neshody vždy spojen s určitou mírou pravděpodobnosti. 

Důležitým pojmem při hodnocení posudku je věrohodnost znaleckého posudku. Co je 
to vlastně věrohodnost znaleckého posudku? Ke zjištění pravdivosti závěrů znaleckého 
posudku lze dospět zprostředkovaně, a  to tak, že se zkoumá jeho věrohodnost. 
O věrohodnosti se mluví tehdy, jestliže na pravdivost poznání je usuzováno z metody, 
z  postupu, kterým znalec došel k  poznání. Cesta poznání je věrohodná tehdy, když 
stanovenými metodami a k nim určenými podmínkami je zaručen takový závěr znaleckého 
posudku, o němž nejsou žádné pochybnosti. Tedy OČTŘ může považovat závěr poznání 
jako jistý, což je v praxi velice obtížné. 

4 Jaká jsou kritéria posuzování věrohodnosti 

znaleckého posudku?

Způsobilost osoby znalce (znaleckého ústavu) poskytovat věrohodné 

znalecké posudky

Požadavky na osobu znalce z hlediska jeho odborné kvalifi kace, občanských vlastností 
a nepodjatosti (objektivnosti) jsou stanoveny v ustanovení § 4 a § 11 zákona č. 36/1967 Sb., 
o znalcích a tlumočnících (dále jen „zákon o znalcích“), v ustanovení § 105 odst. 2 trestního 
řádu. Respektování těchto požadavků je třeba zajistit již v procesu jmenování znalců (§ 3 
a násl. zákona o znalcích), při zapisování do seznamu ústavů (§ 21 zákona o znalcích), při 
ustanovování znalců nezapsaných do seznamu znalců (§ 24 zákona o znalcích), ale i při 
přibírání znalce pro konkrétní trestní řízení (§ 105 tr. řádu).

Při hodnocení věrohodnosti znaleckého posudku soudem nastávají situace tehdy, jestliže 
v trestní věci je předloženo několik znaleckých posudků (např. pro vady posudku podle 
§ 109 trestního řádu, nebo proto, že znalec byl přibrán OČTŘ, ale také stranou obhajoby 
podle § 110a trestního řádu), a znalecké posudky se ve svých podstatných závěrech liší. 

V takovém případě je nutno využít další pomocná kritéria pro úvahu, kterému znaleckému 
posudku přiznat věrohodnost oproti jinému. Kritéria mohou být např. délka znalecké 
praxe, publikační činnost znalce a vědecké ohlasy na ni, vědecké aktivity znalce. Ovšem 

je namístě varovat před absolutizací těchto kritérií. Např. renomé odborníka získané 
v akademickém prostředí se zakládá na specifi ckých předpokladech (vědecké hodnosti, 
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citační indexy, pedagogické výkony, schopnost teoretické abstrakce), které nemusejí mít 
valný význam pro kvalitu praktické aplikace poznatků vědy v  jedinečných případech, 
kterou provádí znalec. Lze proto uzavřít tak, že posouzení stupně odborné kvalifi kace toliko 
podle formálních hledisek nepostačuje k závěru o věrohodnosti nebo nevěrohodnosti 
znaleckého posudku. Vždy je třeba navíc zohlednit objektivní vlastnosti znaleckého 
posudku, jeho odůvodněnost, přesvědčivost, úplnost a bezrozpornost. Lze i doplnit, že 
v řízení před soudem má význam i schopnost znalce přesvědčivě a  jasně se vyjadřovat 
k závěrům ve znaleckém posudku, jako i na věcně vhodnou a jasnou argumentaci ze strany 
znalce obhajoby či znalce přibraného OČTŘ, anebo stran trestního řízení (tj. rozumí se tím 
i umění rétoriky).

Úplnost a bezvadnost podkladových materiálů

Věrohodnost znaleckého posudku dalekosáhle závisí na objektech, které znalec zkoumá. 
Těmito objekty jsou nejčastěji stopy a  jiné věcné důkazy, srovnávací materiály (např. 
pokusné stopy, ukázky, zkoušky, vzorky), listiny, protokoly, dokumentační materiál. 
Značné potíže mohou vznikat v případech, v nichž závěry znalce mají být opřeny o různé 
subjektivní údaje (např. o  svědecké výpovědi o  chování obviněného v  době spáchání 
trestného činu) nebo o  podkladové materiály, která jsou rozporné nebo se vzájemně 
vylučují. Tehdy by měl znalec vypracovat podmíněný nebo alternativní závěr pro všechny 
možné varianty řešení (viz část o  znaleckých verzích). Defi nitivní závěr o  spolehlivosti 
podkladových materiálů a výběr jedné z variant řešení musí učinit orgán činný v trestním 
řízení, nikoliv však znalec.

Odborná odůvodněnost znaleckého posudku

Požadavek, aby OČTŘ hodnotil mj. též odbornou správnost znaleckého zkoumání 
a odbornou odůvodněnost závěrů znaleckého posudku, je velmi náročný. OČTŘ nemůže 
sám nahradit odborné závěry znalce svými laickými názory, byť by sám měl rozsáhlé 
odborné znalosti. Přesto je však třeba trvat na povinnosti OČTŘ hodnotit znalecký posudek 
z hlediska odborné správnosti ve vztahu k předmětu dokazování.22

Důležitou otázkou pro soud je věrohodnost znaleckých závěrů. Právě interpretace 
znaleckého důkazu je většinou vázána na slovní hodnocení („starý důkaz“). V praxi byl 
znalecký závěr vyjádřen „na základě vzdělání, dovedností a zkušeností znalce kategorickým 
tvrzením. Tato kategorická tvrzení jsou z  pohledu logiky a  s  ohledem na  úlohu znalce 
v soudním procesu nešťastná, protože: 

1) tvrzení „byla způsobena“ a  „nebyla způsobena“ srovnávacím nožem, odpovídají 
0 % a  100 % jistoty, jsou extrémy na  kontinuální škále pravděpodobnosti, které 

22 BRUNOVÁ, M. Dokazování v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2009, č. 3, s. 27–43. ISSN 1801-2193. 
BRUNOVÁ, M. Nové přístupy v  teorii kriminalistických stop a  identifikace v  souvislosti s  dokazováním 
v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2008, č. 2, s. 1–9. ISSN 1801-2193.
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jsou principiálně nedosažitelné, protože se vstupem člověka (znalce, kriminalisty, 
vyšetřovatele, soudce) hodnotícího soustavu dvou objektů (které pocházejí nebo 
nepocházejí ze stejného zdroje) vzniká nenulová pravděpodobnost chyby;

2) tvrzení „byla způsobena“ a „nebyla způsobena“ srovnávacím nožem jsou zároveň již 
hodnocením ve  smyslu právního hodnocení (soudního verdiktu), jehož vynesením 
expert přesahuje svou pravomoc;

3) tvrzení „mohla být způsobena“ srovnávacím nožem je vágní vyjádření, které v sobě 
skrývá možnost nepochopení při komunikaci mezi expertem a soudcem – jeden si může 
pravděpodobnost na číselné škále představit na úrovni 10 %, kdežto druhý na úrovni 
90 %. Jiný typ vyjádření, např. „Výsledky jsou v souladu s výrokem, že stopu zanechal 
podezřelý“, může na první pohled vypadat snáze přístupný intuici, ale je v něm skryt 
zádrhel. Výklad slovního spojení „v  souladu“ je silně nekonzistentní v  právnickém 
kontextu.“ 23 

Drábek24 se ve  svém článku dostává k  další části, v  níž osvětluje interpretaci „Nového 
důkazu“, který je hodnocen méně zkreslujícím (tj. vyváženějším vůči straně obžaloby 
a  obhajoby), logickým, robustním a  transparentním způsobem. Principy takové 
interpretace jsou jen tři: 

• Vyhodnocení se provádí na základě informací o případu. Neexistuje nějaké objektivní 
vyhodnocení samo o sobě, kdy by bylo možné dojít k závěru bez ohledu na okolnosti 
případu. Stejný typ důkazu může mít diametrálně odlišnou hodnotu v závislostech 
na okolnostech… Každá pravděpodobnost je podmíněná a personální (subjektivní). 
Subjektivita je ovlivněna povahou zkoumaného systému, dosažitelnou informací 
a zčásti i osobním stykem a vhledem experta do znalostní domény. To vše způsobuje, že 
dva znalci mohou dojít k rozdílným závěrům, nebo dokonce stejný znalec změní závěr, 
když je konfrontován s novou informací. V některých případech (podle povahy nové 
informace) znalec svůj závěr změnit musí… Nicméně vždy musí znalcovo ohodnocení 
pravděpodobnosti zůstat nerozporné (koherentní), musí dodržovat pravidla logiky 
a sledovat linii konkrétního případu. 

• Zvažují se vždy nejméně dvě jasně definované soutěžící hypotézy. Tvrzení obžaloby … 
musí být postaveno proti vyřčenému nebo nevyřčenému (ale soudcem implikovanému) 
tvrzení obhajoby. 

• Znalec zjišťuje „pravděpodobnost důkazu“. Úkolem znalce není zjišťovat 
pravděpodobnost viny/neviny nebo pravděpodobnost tvrzení obžaloby či 
obhajoby. Úkolem znalce je zjistit pravděpodobnost svého pozorování za  platnosti 
tvrzení obžaloby a  pravděpodobnost za  platnosti obhajoby. Pokud se tyto dvě 
pravděpodobnosti dají do zlomku, dostaneme věrohodnostní poměr – číslo, které je … 
kondenzátorem všech procesů znaleckého zkoumání. Expertní svědectví je omezeno 
jen na určení věrohodnostního poměru. Subjektivity a nejistoty při hodnocení důkazu 
se nelze principiálně zbavit. Ohodnocení důkazu bude vždy kombinací personálních 
zkušeností a  dostupných dat… Identifikace je lidské (soudcovo) rozhodnutí. 
Tato nejistota je vnitřně spjatá s  procesem znaleckého zkoumání, které z  povahy 

23 Za použití článku DRÁBEK, Jiří. Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1: O. J. – 
„Nový“ Důkaz a Bayesova věta. Kriminalistický sborník. 2014, číslo 1, str. 62.

24 DRÁBEK, Jiří. Ústav molekulární a  translační medicíny, LF UP Olomouc; Československá společnost pro 
forenzní genetiku, Olomouc.
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věci neumožňuje opakovat pokus (zločin) za  přísně stejných podmínek a  použít 
frekventistickou statistiku. Je možné tuto nejistotu poznat, kvantifikovat, v některých 
případech zásadně minimalizovat, ale nelze ji nikdy úplně anulovat. Důležité je, že 
tato nejistota je zakomponována do  věrohodnostního poměru. Fakt, že proměnné 
veličiny nelze precizně vyjádřit, nesnižuje validitu vztahu, popsaného věrohodnostním 
poměrem. Důležitější než absolutní přesnost vyjádření věrohodnostního poměru jsou 
kauzální vazby a logická struktura. To však neznamená, že by různé znalecké posudky 
stejného důkazu neměly směřovat ke stejnému ohodnocení – pokud je vše provedeno 
na  úrovni state-of-the-art (za  využití všech dostupných poznatků vědy), znalecká 
ohodnocení musí být s blízkými závěry. Matematickým vyjádřením aplikace tří výše 
zmíněných pravidel na  forenzní důkaz získáme Bayesovu větu, aktualizací úrovně 
důvěry v tvrzení na podkladě důkazu … Úkolem znalce je přidat závaží na misku vah 
– poskytnout věrohodnostní poměr pro dvě srovnávané hypotézy…25 

V další části je nutno zmínit vstupní poznatky, které jsou důležité pro řešení pádu z výšky 
za použití metod forenzní biomechanicky. Podle zkušeností praxe OČTŘ je důležité vymezit 
pokud možno vyčerpávajícím způsobem množinu vstupních informací nezbytných pro 
objektivní zpracování posudku z forenzní biomechaniky.

5 Věrohodnost ve vztahu k forenzně biomechanickému 

zkoumání

Údaje použité při sestavení znaleckého posudku musí být spolehlivé a relevantní. Podklady 
pro zpracování posudku jsou získávány (jak již v úvodu zmíněno) z ohledání místa činu, 
ohledání těla zemřelého, prohlídky těla živého poškozeného, a podstatně k nim přispívají 
závěry znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, ale také lékařské zprávy, 
svědecké výpovědi apod. Informace získané z ohledání na místě události vytvářejí nutný 
a  jedinečný základ pro forenzně biomechanickou analýzu pádu a  k  určení původních 
podmínek v  okamžiku ztráty kontaktu s  místem odrazu, tedy posouzení, zda osoba 
trajektorie pádu byla ovlivněna bez přiložených vnějších sil nebo za jejich použití (tedy, 
zda se jednalo o vlastní rozhodnutí osoby, nebo k pádu přispěla jiná osoba). Na základě 
literární analýzy, vytvořeného matematického modelu a  analýzy konkrétních případů 
z forenzně biomechanických posudků, můžeme vyjádřit požadavky na dokumentaci místa 
nálezu těla po  pádu pro objektivní forenzně biomechanické posuzování. Pro výpočet 
trajektorie těžiště je proto nezbytné získat následující relevantní informace:

• Polohu těla při dopadu. 
• Vzdálenost dopadu těla od svislice pádu. 
• Úhel délkové osy těla k základně budovy. 

25 Za  použití článku DRÁBEK, Jiří. Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 1: 
O. J. – „Nový“ Důkaz a Bayesova věta. Kriminalistický sborník, 2014, č. 1, str. 63–66. Věrohodnostní poměr 
je dále rozebrán v článcích: DRÁBEK, Jiří. Analýza případu O. J. Simpsona pomocí Bayesovských sítí, část 2: 
Bayesovské sítě, Kriminalistický sborník. 2014, č. 2, str. 68–72; DRÁBEK, Jiří, Analýza případu O. J. Simpsona 
pomocí Bayesovských sítí, část 3: Důkazy v  případu O. J. Simpsona. Kriminalistický sborník. 2014, č. 3, 
str. 58–67.
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• Mechanické podmínky dopadové plochy a sklon dopadové plochy.
• V okolí nálezu těla je nutné vyhledávat stopy, které by mohly mít souvislost s danou 

událostí. 
• Předpokládaná dráha pádu je další oblastí, na kterou je nutno se zaměřit. Zde nás 

zajímají převážně výčnělky, výstupky či terasy, které mohly stát v cestě nebo jiným 
způsobem ovlivnit průběh pádu tím, že narušily trajektorii pádu a mohly ovlivnit 
rotaci těla. Opět je zde nutno provést ohledání za  účelem zajištění možných 
trasologických a biologických stop.

• Výška předpokládaného pádu. 
• Ohledání místa předpokládané výchozí pozice pádu je nezanedbatelnou součástí 

ohledání. 
• Trasologické a daktyloskopické stopy na místě pádu, například na parapetu okna, 

biologické stopy na rámu okna (které mohly vzniknout při zápase poškozeného 
s útočníkem). 

• Změříme výšku parapetu od podlahy, výšku a šířku okna, mechanismus otevírání 
okna, šířku vnitřního a vnějšího parapetu a výšku pevného rámu okna. Dále např. 
výšku a šířku zábradlí, pokud šlo o pád z terasy, balkónu či ochozu.

• Nález oděvních součástek (např. čepice, obuvi) na místě dopadu, ale i například 
klíčů, mobilu. Tyto informace mohou svědčit o případné rotaci těla při pádu.

• Tělesná výška a  hmotnost těla poškozeného. Tyto úkony provede soudní lékař 
a zapíše je do pitevního protokolu.

• Posouzení druhu poranění a intenzity při primárním a sekundárním pádu. Provede 
také soudní lékař a vše popíše v pitevním protokolu.

Pro posouzení zranění těla při dopadu je nutné striktně respektovat závěry soudně 
lékařských závěrů. Při dopadu vzniká primární silný úder na určitou část těla, poté se může 
tělo buď odrazit a dopadnout sekundárním dopadem (což velmi často vzniká při volných 
pádech z velkých výšek, odraz těla a sekundární dopad až do vzdálenosti několika metrů 
byl pozorován poměrně často při leteckých neštěstích) nebo se tělo po dopadu překlápí 
a dopadá na další části těla, zpravidla na větší plochu těla. Podle toho rozlišujeme dopady 
na primární nebo sekundární dopad těla. Proces pádu a následný let člověka (těla) z výšky 
je dále omezen řadou zákonitostí a má několik etap. Při pasivním pádu dochází nejprve 
k překlápění těla kolem oporné hrany bez skluzu, translace, a dále dochází ke skládání 
pohybu, a to rotace těla a translace a následuje „zrušení“ kontaktu těla s oporou a následný 
pád s rotací nebo bez rotace.
V  případě, že v  cestě dalšího pádu stojí nějaké překážky (např. části budov, balkony), 
dojde k úderu a ke změně dráhy padajícího těla, tělu je udělena sekundární rotace kolem 
jedné ze tří os těla. Při aktivních pádech je průběh pádu ovlivněn působištěm a orientací 
vektoru působící síly (umístění do těžiště těla nebo mimo) a dále tím, jakým způsobem 
je přidáno jeho urychlení. Při volně padajícím letu může člověk, který pád zahájil v určité 
poloze těla, měnit polohu aktivní činností končetin a  celého těla. Poloha těla se při 
pádu může volní a  aktivní činností padajícího měnit, tělo může rotovat kolem těžiště 
těla. Rozsah poškození těla a  jednotlivých tkání je závislý na  rychlosti těla v okamžiku 
dopadu, kontaktní ploše těla a podložky v okamžiku dopadu, charakteru a tvaru dopadové 
plochy, úhlu dopadu a charakteru tkání, které byly při pádu poškozeny. Síla úderu, která 
působí na tělo v okamžiku dopadu jako destrukční síla, je prioritně závislá na dopadové 
rychlosti a hmotnosti těla a následně se na velikosti této síly podílí také čas destrukce, 
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tedy ten časový okamžik, při kterém rychlost těla nabývá nulovou hodnotu. Jestliže člověk 
je do okamžiku pádu v klidové poloze, pak rychlost jeho pohybu závisí pouze na výšce 
oporné plochy od místa dopadu a tíhovém zrychlení. Kinetická energie padajícího těla, 
z níž lze odvodit sílu úderu, je přímo úměrná hmotnosti těla a výšce pádu. Deformace 
a  destrukce těla v  okamžiku dopadu se neřídí zcela podle zákonů mechaniky a  fyziky, 
lidské tělo je značně elastické, má různý stupeň pružnosti a v těchto důsledcích se snižuje 
síla úderu a destrukce. Snížení destrukčních sil je způsobeno také tím, že u těla v okamžiku 
dopadu dochází ke skládání končetin a při dopadu tělo dopadá na dvě nebo více částí těla. 
Nezávisle na druhu pádu vznikají principiálně dva druhy poranění, a to místní (primární), 
nebo vzdálené (sekundární). Místní (primární, kontaktní) poranění vzniká v  místech 
bezprostředního kontaktu přiložených traumatizujících destrukčních sil v  okamžiku 
dopadu na podložku. Sekundární (vzdálená) poranění vznikají následně jako druhotná 
poranění vzdáleně od místa primárních poranění. 

6 Závěr

V rámci volného hodnocení důkazů soud posudek hodnotí, aby mohl následně rozhodnout. 
Soud hodnotí posudek a rozhoduje, zdali informaci z posudku (důkaz v užším slova smyslu) 
využije pro vlastní argumentaci v rozsudku. Hodnotit je však třeba celý proces utváření 
znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro 
znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec 
odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a  způsob vyvozování 
závěrů znalce. Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, aby jak OČTŘ, ale i předtím 
znalec věcně kriticky zhodnotili úplnost a  bezvadnost podkladových materiálů, které 
znalec podrobil zkoumání. 

Nezbytnou podmínkou pro to, aby OČTŘ mohl hodnocení odborné správnosti uskutečnit, 
je transparentnost znaleckého posudku, jinými slovy řečeno, srozumitelnost nejen pro 
jiné znalce, ale i pro laiky, mezi něž patří i právníci. Znalci si často neuvědomují, že jejich 
posudek má také specifi ckou funkci: Má zprostředkovat odborné poznatky nikoli 

vědcům, nýbrž právníkům (OČTŘ), a též procesním stranám. 

Pokud posoudíme komplexním způsobem požadavek na „transparentní a srozumitelný 
posudek“ může být přezkoumatelný pouze v  rámci „hranic“, které poskytuje právě 
hodnocený posudek. Znalec musí pracovat podle pravidel vědy. Proto jsou uvedené 
přístavky pro samotnou znalcovu činnost aplikovatelné pouze opět jako obecné zásady. 
Do  jaké míry je termín „kvalita posudku“ pro právníky významově ekvivalentní pojmu 
„věcná správnost posudku“, paradoxně není úplně podstatné. Co je podstatné, že se oba 
názory zabývají hranicí soudního hodnocení, tedy tím, kam až soudce může jít, aniž by 
bylo z právní normy, ustálené judikatury či z prováděcího nebo metodického předpisu 
jasné, jak lze poznat kvalitní posudek.

Obecná kritéria jako přesvědčivost, odůvodněnost, logická bezrozpornost apod., coby 
požadavky na kvalitu znaleckého posudku jsou základem pro kritéria kvality. Proto může 
být spor o hodnocení věcné stránky posudku, ale nikoliv o hodnocení jeho kvality. Kvalita, 
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pokud nemá jasná kritéria, je tím, kde dochází ke střetům mezi znalci, včetně osobních 
animozit znalců, ale její posuzování má mít charakter vědecké rozpravy s  používáním 
věcných argumentů. Tedy vědět vždy a zřetelně, PROČ má jiný znalec rozporné názory, 
a oč se argumentačně opírá. Tedy, proč je použitá metoda špatná, proč je použitý výpočet 
nesprávný, a jsou vstupní data obou znalců stejná? Stále platí, že znalecký posudek musí 
splňovat komplexnost, úplnost a musí mít vnitřní argumentační konzistenci.

Údaje použité při sestavení znaleckého posudku musí být spolehlivé a relevantní. 
Pokud podklady pro zpracování posudku vycházejí z protokolu o ohledání místa činu, 
z protokolu o prohlídce těla poškozeného, z Listu o prohlídce těla zemřelého, z pitevního 
protokolu o ohledání zemřelého, případně znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, 
odvětví soudní lékařství, pak znalec musí presumovat jejich pravdivost. Jsou-li v  nich 
uvedeny nesprávné údaje, nenese za  ně odpovědnost. Z  tohoto pohledu je vázán 
na kvalitě činnosti OČTŘ a kvalitě provedené dokumentace. Proto tato případná lidská 
chyba při prvotních úkonem může mít významný vliv na  výsledek znaleckého závěrů. 
Zejména, pokud víme, že informace z nich získané vytvářejí nutný a jedinečný základ pro 
biomechanickou analýzu. 

Přesný a věrohodný závěr biomechanických zkoumání je možné precizovat v současné 
době cestou vytvořeného matematického modelu a  počítačových simulací. Znalecký 
posudek tak může vyjádřit pravděpodobný závěr o  možnostech pohybového chování 
osob v  průběhu trestného činu. Takový závěr poskytuje další relevantní informaci pro 
objektivní rozhodnutí v dané věci.
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