Věcná a formální stránka znaleckého posudku (výtah ze
zákona a vyhlášky o znalcích a tlumočnících)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
§ 13
Podává-li znalec posudek písemně, je povinen každé jeho vyhotovení
podepsat a připojit otisk pečeti; stejnou povinnost má tlumočník u ověřovaných
překladů.
§ 15
Znalci (tlumočníci) jsou povinni vést znalecký (tlumočnický) deník. Do deníku
zapisují provedení všech posudků (tlumočnických úkonů), jejich předmět, pro koho
byla činnost provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení. Deník je možno
vést v listinné nebo elektronické podobě.

Vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
§7
Znalecká a tlumočnická pečeť
Znalci (tlumočníci) užívají k výkonu své funkce kulaté pečeti v jednotné úpravě,
která obsahuje státní znak, jméno znalce (tlumočníka) s uvedením znalecké
(tlumočnické) funkce; u tlumočníků též s uvedením jazyka (jazyků).
Správa soudů vydá znalci (tlumočníkovi) potvrzení opravňující ho k objednávce a
převzetí pečeti na jeho náklad.
§8
Znalecký a tlumočnický deník
Znalci a tlumočníci založí a vedou o provedených znaleckých (tlumočnických)
úkonech deník. Znalecký (tlumočnický) deník se skládá z průběžně číslovaných a
pevně spojených listů. Krajský soud opatří deník pečetí s uvedením počtu listů
deníku.
Krajský soud se přesvědčuje občasnými prohlídkami, zda deníky jsou řádně
vedeny. Dohled nad prováděním těchto prohlídek vykonává ministerstvo
spravedlnosti.
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§ 13
Náležitosti posudku
Příslušný orgán, který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém opatření jeho
úkol, podle okolností případu též formou otázek tak, aby se znalec zabýval jen
takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí.
V posudku uvede znalec popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů,
souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které
má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek).
Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány,
sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou
pečetí.
Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku,
která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v
němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán
ve znaleckém deníku.
Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit,
doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.
Při ústním posudku podaném do protokolu uvedou se též údaje, které jsou
předmětem znalecké doložky.
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