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 soudním znalcem, v soucasne dobe
stací tydenní kurz a urcity pocet let praxe. Psychiatrie je pritom velice specificka – na rozdíl
napríklad od interního lekarství je zde vyrazne mene presne kvantifikovatelnych parametru,
s nimiz lze pracovat. O to vetsí roli hrají zkusenosti, ty jsou naprosto klícove,“ popisuje Doc.MUDr.
Ilja Žukov, CSc., predseda Sekce pro soudní psychiatrii Psychiatricke spolecnosti CLS JEP.
Drívejsí praxe byla v tomto ohledu vyrazne lepsí: „Žnalci pracovali ve dvou, mladsí a starsí, coz
byla skvela cesta, jak prave tyto zkusenosti efektivne získat. Tato praxe vsak bohuzel z financních
duvodu skoncila. Volali jsme a stale volame po tom, aby byly zavedeny mechanismy prubezneho
vzdelavaní a predavaní zkuseností – buď aby noví znalci pracovali po boku zkusenejsích kolegu,
nebo se museli urcitou dobu podílet na ustavních posudcích,“ popisuje docent Žukov. Problemem
take je, ze jinou vahu ma posudek, ktery si zada soud, a jinou ten, ktery si necha vypracovat
advokat. Naroky na erudici a nestrannost pritom musí byt v obou prípadech stejne.
Statisíce pokuty za banální chybu
Situaci bohuzel nepomohl novy zakon o soudních znalcích. „V oblasti psychiatrie muze nastat
prípad, kdy dva soudní znalci dojdou u jednoho prípadu k odlisnemu zaveru – a to i dle sveho
nejlepsího svedomí. Dle soucasne pravní upravy to vsak muze byt klasifikovano i jako krive
svedectví, coz je trestny cin. A novy zakon mozne postihy jeste zprísnuje – teoreticky muze
nastat prípad, kdy i za relativne banalní formalní chybu hrozí pokuta 300 000 Kc. A z tohoto
duvodu se rada zkusenych znalcu rozhodla skoncit, nebo minimalne vyjadruje obavy,“ vysvetluje
docent Žukov. Podle Prohlášení zástupců profesní základny znalců a znaleckých ústavů ubylo za
posledních 10 let více nez 40 % znaleckych ustavu a více nez 20 % znalcu - fyzickych osob – a
legislativní zmeny zrejme tento kriticky pokles jeste prohloubí.
Jak tedy situaci zlepsit? „Klícove je zkvalitnení kontinualního vzdelavaní. Krome jiz zmínene
nutne spoluprace novych znalcu se zkusenejsími kolegy ci ustavních posudku by prubeznemu
vzdelavaní mohl krome pravidelne konference napomoci i vznik odborneho periodika, casopisu,
ktery by se venoval pouze problematice soudní psychiatrie. Do uvahy take pripada navrh dat
vzdelavaní oficialní ramec, vytvorit obor forenzní psychiatrie, nastavbove atestace z forenzní
psychiatrie s definovanou praxí, delkou prípravy a naslednym vzdelavaním znalcu,“ ríka
predseda Psychiatricke spolecnosti CLS JEP Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
V zarí se take bude konat 43. soudne psychiatricka konference, kterou porada prave Sekce pro
soudní psychiatrii Psychiatricke spolecnosti CLS JEP. Tam bude diskutovana take problematika
noveho zakona o soudních znalcích, ktery bude platit od zacatku prístího roku.

str. 1

