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SOUHRN
Aktuálně se v ČR prosazují zpřísněné podmínky pro jmenování znalců pro soudní lékařství. Nejvýznamnějším je požadavek na jmenování až po 10 letech od
ukončení vysokoškolského studia, což je v rozporu se zvyklostmi ověřenými průzkumem u krajských soudů. V letech 2004–2013 celých 75 procent nově jmenovaných znalců v době svého jmenování nesplňovalo aktuálně nastavený požadavek na délku praxe. Podmínky pro jmenování by proto měly do budoucna
zohledňovat specifika jednotlivých medicínských oborů.
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The criteria for appointing experts in forensic medicine
SUMMARY
In the Czech Republic, forensic medicine is an independent medical field, in which physicians with the appropriate attestation perform expert activities, especially in criminal proceedings, after being formally appointed by a regional court. In order to improve the quality of the activities provided by these experts, the
Ministry of Justice is endeavouring to tighten up the general conditions for the appointment of new forensic experts. The individual criteria do not, however,
take into account the special nature of forensic medicine as a medical field, the very essence of which involves the specialist qualifications which are necessary
for the provision of expert opinions, most frequently to the police. In particular, the introduction of a strict requirement for ten-years of work experience after
leaving medical school has hindered and stalled the entrance of young physicians with completed post-graduate studies into the area of forensic medicine. An
inquiry sent to the regional courts has discovered that the average length of work experience for newly appointed experts in the period from 2004 to 2013 was
8.2 years, that half of them had work experience of seven years or less and that 75 percent of the newly appointed experts did not meet any set requirements
for the length of their work experience at the time of their appointment. The new conditions may have a negative impact on attracting qualified graduates to
forensic medicine after the completion of their medical studies and in the long term it may endanger the ability of the field of forensic medicine to provide
expert opinions in criminal proceedings. In conclusion, it is the author’s opinion that the appointment conditions should be set in cooperation with the professional medical associations and that they should take into account the specific characteristics of the individual medical fields, especially if they are to be set
directly by means of a legal regulation within the framework of the recodification of the standing of forensic experts in the Czech Republic.
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Problematika úpravy znalectví se v posledních letech stala do
značné míry politickým tématem, kdy jednotliví ministři spravedlnosti deklarují snahu výrazně zkvalitnit práci znalců a zvýšit jejich odpovědnost (1). Snahy komplexně změnit legislativní úpravu znalectví včetně nahrazení zákona o znalcích z roku
1967 však prozatím vždy ztroskotaly, s výjimkou přijetí novelizačního zákona č. 444/2011 Sb., který však pouze parciálně zvýšil odpovědnost znalců zavedením správních deliktů a upravil
některé dílčí otázky, např. státní občanství znalců a povinnou
mlčenlivost (2).
V roce 2012 Ministerstvo spravedlnosti České republiky vydalo „Odborné podmínky pro jmenování znalců a tlumočníků“
včetně požadavků na znalce v oboru zdravotnictví, které zveřejnilo na svých internetových stránkách a kterými by se měly řídit
správní orgány, v jejichž pravomoci je jmenování nových znal-
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ců, tj. ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů. Tyto
podmínky byly vydány bez konzultace se Společností soudního
lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, ačkoliv sdružuje odborníky pro trestní řízení velmi významných oborů.
Cílem článku je analyzovat tyto podmínky ve vztahu k potřebám oboru soudního lékařství, zejména co se týče délky požadované odborné praxe jako jedné z nich. Do jisté míry analogický dopad mají na jmenování znalců z odvětví toxikologie.

JMENOVÁNÍ ZNALCŮ
Zákonné podmínky
V České republice upravují znaleckou činnost zákon č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
(ZZT) a vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (VZT).
Zákonné podmínky pro jmenování znalcem jsou uvedeny v §
4 ZZT, kdy jmenovat lze toho, kdo je státním občanem ČR, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému
pobytu na území České republiky, nebo státním příslušníkem
jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno
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