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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …….2018
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti
(1)
Výkonem znalecké činnosti se rozumí zpracování a podání znaleckého posudku, jeho
doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého
posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.
(2)
Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci také pro znaleckou kancelář a
znalecký ústav.
(3)
Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a případně
specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, s odbornou péčí, nezávisle,
nestranně a ve sjednané nebo stanovené době.
(4)
Znalec vykonává znaleckou činnost osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost
vykonává ve znalecké kanceláři.
CELEX: 32009F0905

§2
Způsob výkonu znalecké činnosti
(1)
K výkonu znalecké činnosti jsou oprávněni znalci, znalecké kanceláře a znalecké
ústavy.
(2)
Znalec může vykonávat znaleckou činnost samostatně, nebo jako zaměstnanec,
společník nebo člen znalecké kanceláře. Je-li znalec v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu ke znaleckému ústavu, může vykonávat znaleckou činnost rovněž samostatně, nebo
jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře.
§3
Příslušnost
(1)
Ve věcech výkonu znalecké činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu znalců,
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) rozhodují předsedové
krajských soudů a Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo).
(2)
Ve věcech výkonu znalecké činnosti znalců a ve věcech žádostí fyzických osob o
zápis do seznamu znalců je příslušný předseda krajského soudu.
1

(3)
Ve věcech výkonu znalecké činnosti znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a ve
věcech žádostí právnických osob o zápis do seznamu znalců je příslušné ministerstvo.
(4)
Pro obor doprava, ekonomika, stavebnictví, strojírenství nebo zdravotnictví je
příslušný předseda krajského soudu, v jehož obvodu má znalec sídlo, nemá-li sídlo, místo
trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu
cizince. Nemá-li znalec sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu
pobytu cizince na území České republiky, je příslušný předseda krajského soudu, v jehož
obvodu má znalec kontaktní adresu.
(5)
Pro obory neuvedené v odstavci 4 je příslušný předseda krajského soudu podle přílohy
č. 2 tohoto zákona.
(6)
Předseda krajského soudu vykonává svou působnost pro obory uvedené v odstavci 4
v obvodu krajského soudu, jehož je předsedou; v oborech neuvedených v odstavci 4 vykonává
svou působnost na celém území České republiky.
§4
Seznam znaleckých oborů a seznam znaleckých odvětví
(1)

Seznam znaleckých oborů je stanoven v příloze č. 1 tohoto zákona.

(2)
Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů stanoví ministerstvo
vyhláškou.
ČÁST DRUHÁ
VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
Hlava I
Podmínky pro výkon znalecké činnosti
§5
Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalce a slib znalce
(1)

Znalcem může být fyzická osoba, která
a) je odborně způsobilá k výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví
a případně specializaci, pro které má být zapsána,
b) je bezúhonná,
c) má odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává
záruku řádného výkonu znalecké činnosti,
d) je plně svéprávná,
e) nebyla v posledních 3 letech potrestána správním trestem zákazu činnosti
spočívajícím v zákazu výkonu znalecké činnosti nebo pokutou ve výši nejméně
100 000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l) nebo p), ani
pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a), b)
nebo c),
f) není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
g) má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo nebo
místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území
České republiky, a
h) po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až g) složila bez výhrady
do rukou předsedy krajského soudu slib podle odstavce 2.
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(2)
Slib znalce zní: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu dodržovat právní předpisy,
že znaleckou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle
a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že zachovám
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“.
§6
Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalecké kanceláře
(1)

Znaleckou kanceláří může být obchodní korporace, která
a) bude vykonávat znaleckou činnost pomocí alespoň 1 znalce oprávněného
k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci,
pro které si podala žádost o zápis do seznamu znalců,
b) většinu hlasovacích práv v ní mají znalci,
c) většina členů statutárního orgánu jsou znalci; má-li statutární orgán 2 členy, musí
být znalcem alespoň jeden z nich,
d) má vypracována pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké
činnosti,
e) má odpovídající materiálně technické zázemí, přístrojové vybavení a personální
zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti,
f) je bezúhonná,
g) není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
h) má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo v České
republice, a
i) nebyla v posledních 3 letech potrestána správním trestem zákazu činnosti
spočívajícím v zákazu výkonu znalecké činnosti nebo pokutou ve výši nejméně
100 000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l) nebo p), ani
pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a), b)
nebo c).

(2)
Znalec může být zaměstnancem, společníkem nebo členem pouze jedné znalecké
kanceláře; takový znalec není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně.
§7
Podmínky pro výkon znalecké činnosti znaleckého ústavu
(1)

Znaleckým ústavem může být ten, kdo
a) je vysokou školou nebo její součástí, veřejnou výzkumnou institucí, státním
podnikem, ústavem, organizační složkou státu, vnitřní organizační jednotkou této
složky nebo osobou veřejného práva,
b) vykonává vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru a odvětví a případně
specializaci alespoň po dobu 3 let bezprostředně předcházejících dni podání
žádosti o zápis do seznamu znalců,
c) je bezúhonný,
d) má odpovídající materiálně technické zázemí, přístrojové vybavení a personální
zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti,
e) má vypracována pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké
činnosti,
f) má vnitřními předpisy upraveno, jakým způsobem bude znalecké posudky
v souladu s § 28 odst. 4 brát na vědomí,
g) není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
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h) má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo v České
republice, a
i) nebyl v posledních 3 letech potrestán správním trestem zákazu činnosti
spočívajícím v zákazu výkonu znalecké činnosti nebo pokutou ve výši nejméně
100 000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l) nebo p), ani
pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a), b)
nebo c).
(2)
Je-li žadatelem o zápis do seznamu znalců organizační složka státu nebo vnitřní
organizační jednotka této složky, je podmínka pro výkon znalecké činnosti uvedená
v odstavci 1 písm. b) splněna, pokud prokáže dostatečnou odbornost nezbytnou k výkonu
znalecké činnosti s odbornou péčí v daném oboru a odvětví a případně specializaci jiným
způsobem.
§8
Odborná způsobilost
(1)

Za odborně způsobilou podle § 5 odst. 1 písm. a) se považuje osoba, která
a) získala vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na daný obor a
dané odvětví nejméně v magisterském studijním programu, pokud je lze získat,
jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání zaměřené na daný obor a dané odvětví,
b) získala 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na daný obor a dané odvětví,
c) získala jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný obor a dané
odvětví, nebo absolvovala specializační studium zaměřené na daný obor a dané
odvětví, pokud je to nezbytné k výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí,
d) získala osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou komorou zřízenou
ze zákona, jde-li o znalecké odvětví v odbornostech, ve kterých o odbornost a
etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená zákonem, a
e) úspěšně složila vstupní zkoušku.

(2)
Aktivní odbornou praxí zaměřenou na daný obor a dané odvětví se rozumí pro účely
tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do daného oboru a daného odvětví po
ukončení vysokoškolského studia, případně nejvyššího možného dosažitelného vzdělání,
bezprostředně předcházející podání žádosti o zápis do seznamu znalců.
(3)
Za osvědčení o odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. c) a d) se považuje také
osvědčení o odborné způsobilosti získané v některém z členských států Evropské unie nebo
v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederaci.
(4)
Splnění podmínek podle odstavce 1 se posuzuje též s přihlédnutím ke specializaci,
pokud byla zvolena.
(5)
V odůvodněných případech může ministerstvo na žádost žadatele o zápis do seznamu
znalců splnění některé z podmínek podle odstavce 1 prominout, pokud jsou ostatní podmínky
splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku, že znalecká činnost bude vykonávána
s odbornou péčí; zejména lze prominout nesplnění podmínky podle odstavce 1 písm. a)
získáním delší aktivní odborné praxe.
(6)
Byl-li znalec potrestán trestem zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu znalecké
činnosti, musí pro účely dalšího výkonu znalecké činnosti znovu úspěšně vykonat vstupní
zkoušku a doložit nové osvědčení podle odstavce 1 písm. d), a to nejpozději do 2 let od
vykonání trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu znalecké činnosti nebo od
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upuštění jeho zbytku. Ustanovení o vstupní zkoušce podle § 10 se použijí přiměřeně. Od
vykonání trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu znalecké činnosti do doby
úspěšného složení opakované vstupní zkoušky a doložení nového osvědčení podle odstavce 1
písm. d) je oprávnění vykonávat znaleckou činnost znalce pozastaveno.
(7)

Ministerstvo stanoví vyhláškou výčet oborů a odvětví,
a) pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti, nebo
absolvovat specializační studium podle odstavce 1 písm. c), včetně uvedení toho,
o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a
b) pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou podle odstavce 1
písm. d) včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná.
§9
Bezúhonnost

(1)
Podmínku bezúhonnosti nesplňuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za
úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem znalecké
nebo podnikatelské činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena.
(2)
Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo nebo předseda krajského soudu
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3)

Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku trestů dokládá také
a) u fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší
než 3 měsíce v cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným
dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu,
nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace
obsaženy,
b) u fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z
evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo
správním orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence
Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,
c) u právnické osoby, která v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců
nepřetržitě vykonávala činnost nebo měla sídlo mimo území České republiky,
výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným
soudním nebo správním orgánem tohoto státu.

(4)
Nevydává-li stát podle odstavce 3 výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
předloží osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti.
(5)
Prokazuje-li se bezúhonnost způsobem podle odstavce 3 nebo 4, musí tyto doklady
žadatel přiložit k žádosti o zápis do seznamu znalců; tyto doklady nesmí být v okamžiku
podání žádosti starší než 3 měsíce. Na vyžádání ministerstva nebo předsedy krajského soudu
žadatel doloží rozhodnutí o odsouzení. Je-li žadatelem právnická osoba, musí podmínku
bezúhonnosti splňovat rovněž fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu nebo
vykonává činnost člena jejího statutárního orgánu.
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§ 10
Vstupní zkouška znalce
(1)
Vstupní zkouška se skládá z obecné části, kterou se ověřují zejména znalosti právních
předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení, v nichž se znalecká činnost vykonává,
a náležitostí znaleckého posudku, a zvláštní části, kterou se ověřuje zejména schopnost
vypracovat znalecký posudek a znalosti z oboru a odvětví, s přihlédnutím ke specializaci,
pokud byla zvolena. Vstupní zkouška se koná v českém jazyce.
(2)
Obecnou část vstupní zkoušky zajišťuje a organizuje Justiční akademie. Obecná část
vstupní zkoušky se považuje za splněnou v případě, že žadatel při vykonání vstupní zkoušky
uspěl v jiném oboru či odvětví, než pro které nově žádá o zápis do seznamu znalců,
v uplynulých 3 letech přede dnem podání žádosti.
(3)
Žadateli, který splní podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) až h) a v § 8 odst. 1
písm. a) až d), bude umožněno do 6 měsíců od doručení žádosti podle § 11 odst. 2 vykonat
vstupní zkoušku.
(4)
Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může do 1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn
o jejím výsledku, požádat o její opakování. Předseda krajského soudu toto opakování umožní
tak, aby se opakovaná vstupní zkouška konala nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání
vstupní zkoušky, při které žadatel neuspěl. Vstupní zkoušku lze opakovat pouze jedenkrát.
(5)
Ten, kdo ve vstupní zkoušce neuspěl a nepodal včas žádost o její opakování, anebo
ten, kdo neuspěl ani při jejím opakování, může podat další žádost o zápis do seznamu znalců
nejdříve po uplynutí 5 let ode dne konání poslední neúspěšné vstupní zkoušky.
(6)
Řízení o žádosti o zápis do seznamu znalců předseda krajského soudu přeruší za
účelem vykonání vstupní zkoušky žadatelem.
(7)
Způsob vykonání vstupní zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo
vyhláškou.
Hlava II
Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
§ 11
Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
(1)

Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců.

(2)
Žádost o zápis do seznamu znalců podává žadatel na předepsaném formuláři.
V žádosti žadatel uvede obor a odvětví a podle vlastního uvážení i specializaci, ve které chce
vykonávat znaleckou činnost.
(3)
Předseda krajského soudu nebo ministerstvo zapíše žadatele do seznamu znalců,
splnil-li žadatel podmínky pro výkon znalecké činnosti, a to do 10 pracovních dnů ode dne
jejich splnění nebo ode dne složení slibu, je-li žadatelem fyzická osoba. Rozhodnutí o zápisu
do seznamu znalců se písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci zápisem znalce
do seznamu znalců.
(4)
Předseda krajského soudu nebo ministerstvo vydá znalci průkaz znalce (dále jen
„průkaz“) a potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí znalecké pečeti. Postup při
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vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu znalecké
pečeti a barvu znalecké pečeti stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5)
Znalec je povinen oznámit předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu změny
ve skutečnostech, které jsou podmínkou výkonu znalecké činnosti znalce, nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(6)
Náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců stanoví ministerstvo
vyhláškou a formulář zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 12
Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost
(1)
Předseda krajského soudu zapíše do seznamu znalců fyzickou osobu jako znalce a
ministerstvo zapíše obchodní korporaci jako znaleckou kancelář nebo toho, kdo je uveden v §
7 odst. 1 písm. a) jako znalecký ústav, aniž by splnili podmínky pro zápis do seznamu znalců
podle příslušných ustanovení tohoto zákona, pokud
a) získali v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci oprávnění
obdobné znaleckému oprávnění podle tohoto zákona, a
b) ministerstvo po složení rozdílové zkoušky uzná jejich kvalifikaci podle zákona o
uznávání odborné kvalifikace.
(2)
Rozdílovou zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů upravujících výkon
znalecké činnosti a řízení, v nichž se znalecká činnost vykonává, a náležitostí znaleckého
úkonu. Na rozdílovou zkoušku se použijí ustanovení § 10 obdobně. Způsob vykonání
rozdílové zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3)
Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 musí před zapsáním do seznamu znalců složit slib
podle § 5 odst. 2 do rukou předsedy krajského soudu.
§ 13
Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost
(1)
Ministerstvo nebo předseda krajského soudu pozastaví oprávnění vykonávat znaleckou
činnost
a) znalce, pokud bylo zahájeno trestní stíhání znalce pro úmyslný trestný čin nebo pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, a to do
doby pravomocného skončení trestního stíhání,
b) znalecké kanceláře, pokud bylo zahájeno trestní stíhání znalce, který jediný vykonává
znaleckou činnost ve znalecké kanceláři v daném oboru a odvětví a případně
specializaci,
c) byl-li znalec vzat do vazby nebo nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, a to po
dobu trvání výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, nebo
d) požádá-li znalec písemně o pozastavení činnosti a uvede, na jakou dobu má být
oprávnění vykonávat znaleckou činnost pozastaveno.
(2)
Ministerstvo nebo předseda krajského soudu může v odůvodněných případech
pozastavit oprávnění vykonávat znaleckou činnost, pokud
a) existují zdravotní nebo jiné závažné důvody dlouhodobě znemožňující výkon znalecké
činnosti, nebo
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b) bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, a to do doby nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.
(3)
Žádost o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost lze podat na dobu
nejdéle 3 let, a to i opakovaně, celková doba pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou
činnost však nesmí činit více než 6 let. V rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat
znaleckou činnost se vždy stanoví doba, na kterou se toto oprávnění pozastavuje. Předseda
krajského soudu nebo ministerstvo ukončí pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou
činnost na žádost znalce, pokud tomu nebrání závažné důvody.
(4)
Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost nesmí znalec vykonávat
znaleckou činnost a bezodkladně o této skutečnosti informuje všechny své zadavatele dosud
nerozpracovaných znaleckých posudků; tyto znalecké posudky již znalec nezpracuje.
Pozastavením oprávnění vykonávat znaleckou činnost však není dotčena povinnost dokončit
již rozpracované znalecké posudky a doplnit nebo vysvětlit již podané znalecké posudky,
pokud to není v rozporu s důvodem pozastavení činnosti. Pokud by dokončení již
rozpracovaných znaleckých posudků bylo v rozporu s důvodem pozastavení činnosti, musí
být tato skutečnost uvedena v rozhodnutí o pozastavení činnosti a znalec o této skutečnosti
bezodkladně informuje všechny své zadavatele dotčených rozpracovaných znaleckých
posudků. Dojde-li k pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost, musí znalec vrátit
zadavateli bez zbytečného odkladu podklady sloužící pro zpracování znaleckého posudku.
(5)
Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost a ukončení pozastavení oprávnění
vykonávat znaleckou činnost zaznamená ministerstvo nebo předseda krajského soudu
v seznamu znalců bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí
o pozastavení nebo ukončení pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost nabylo
právní moci.
(6)
Opravný prostředek proti rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou
činnost nemá odkladný účinek.
(7)
Oprávnění znalce vykonávat znaleckou činnost se pozastavuje od vykonání trestu
zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu znalecké činnosti do úspěšného složení
opakované vstupní zkoušky a doložení nového osvědčení; ustanovení § 8 odst. 6 se použije
obdobně.
§ 14
Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
(1)
Předseda krajského soudu nebo ministerstvo rozhodne o zániku oprávnění vykonávat
znaleckou činnost, pokud znalec
a) přestal splňovat podmínky pro výkon znalecké činnosti,
b) nedoloží doklad o uzavřeném pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu ve lhůtě
podle § 22 odst. 4,
c) nemůže ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dlouhodobě vykonávat
znaleckou činnost nebo ji nemůže vykonávat s odbornou péčí a oprávnění vykonávat
znaleckou činnost nebylo pozastaveno, nebo
d) nastanou důvody uvedené v § 35 odst. 4.
(2)
Je-li to možné a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyzve předseda krajského soudu nebo
ministerstvo znalce před vydáním rozhodnutí o zániku oprávnění vykonávat znaleckou
činnost k nápravě ve stanovené přiměřené lhůtě.
(3)

Oprávnění vykonávat znaleckou činnost zaniká
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a) smrtí znalce,
b) zánikem znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu,
c) oznámením o ukončení znalecké činnosti.
(4)
Po zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost musí ten, komu byly poskytnuty
podklady sloužící pro vypracování znaleckého posudku, nebo ten, kdo má podklady u sebe,
tyto podklady bez zbytečného odkladu vrátit zadavateli.
(5)
Po zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost musí ten, komu byla vydána
znalecká pečeť a průkaz, nebo ten, kdo má znaleckou pečeť a průkaz u sebe, odevzdat
znaleckou pečeť a průkaz bez zbytečného odkladu příslušnému předsedovi krajského soudu
nebo ministerstvu.
Hlava III
Seznam znalců
§ 15
Obecná ustanovení o seznamu znalců
(1)
Seznam znalců je informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo,
a do něhož se zapisují znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy. Údaje označené tímto
zákonem jako veřejné jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)
K údajům, které jsou označené tímto zákonem jako neveřejné, má přístup ministerstvo
a předseda krajského soudu. Na základě odůvodněné žádosti udělí správce seznamu znalců
přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části rovněž jinému orgánu veřejné moci.
(3)
Znalec má právo nahlížet do seznamu znalců na všechny údaje, které jsou o něm
zapsány.
(4)
Z údajů podle odstavce 2 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 16
Údaje vedené v seznamu znalců
(1)

Jako veřejný údaj se do seznamu znalců zapisuje
a) jméno nebo název,
b) obor a odvětví a případně specializace, pokud byla zvolena; jedná-li se o znaleckou
kancelář pak i jména znalců, prostřednictvím kterých znaleckou činnost v jednotlivých
oborech, odvětvích a případně specializacích vykonává,
c) údaj o tom, že znalec vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře,
d) sídlo,
e) kontaktní adresa na území České republiky v případě, že znalec nemá sídlo nebo místo
trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České
republiky,
f) identifikační číslo osoby,
g) identifikátor datové schránky,
h) telefonní kontakt,
i) den zápisu do seznamu znalců,
j) údaj o zápisu do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., byl-li
znalec nebo znalecký ústav zapsán podle tohoto zákona,
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k) údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu,
neuplynulo-li více než 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, a
l) údaj o tom, od kdy a na jak dlouhou dobu byl výkon znalecké činnosti znalce
pozastaven, a ustanovení tohoto zákona, podle kterého došlo k pozastavení; to platí i
v případě, že byla pozastavena činnost některému ze znalců působících ve znalecké
kanceláři.
(2)

Na žádost znalce se do seznamu znalců zapisuje jako veřejný údaj
a) adresa elektronické pošty,
b) internetová stránka týkající se znalecké činnosti.

(3)

Jako neveřejný údaj se do seznamu znalců zapisuje
a) údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu,
uplynulo-li 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku,
b) údaj o uložené výtce,
c) údaj o zahájení správního řízení podle tohoto zákona,
d) údaj o zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost, jeho důvodu a datu,
e) adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu, nemá-li znalec trvalý pobyt na území
České republiky, a
f) jiná skutečnost potřebná pro výkon dohledu.

(4)
Znalci, který nemá do okamžiku zápisu do seznamu znalců přiděleno identifikační
číslo osoby, přidělí identifikační číslo osoby předseda krajského soudu, který o poskytnutí
identifikačního čísla osoby požádá prostřednictvím ministerstva.
(5)
Změnu údajů zapisovaných do seznamu znalců je znalec povinen oznámit předsedovi
krajského soudu nebo ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Týkáli se změna údajů více než jednoho oboru, pro který jsou příslušní předsedové několika
krajských soudů, postačí, pokud znalec oznámí změnu jednomu předsedovi krajského soudu.
(6)
Znalec je povinen k oznámení podle odstavce 5 přiložit doklad osvědčující danou
změnu; to neplatí, pokud jde o změny již zapsané v základních registrech, veřejném rejstříku
nebo v informačním systému evidence obyvatel, jedná-li se o občana České republiky, anebo
v informačním systému cizinců, jedná-li se o cizince. Změny údajů získaných z těchto
registrů, systémů, veřejného rejstříku nebo od znalce zapíše předseda krajského soudu nebo
ministerstvo bez zbytečného odkladu do seznamu znalců.
§ 17
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1)
Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu znalců využívají
ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den
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smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí, a
f) státní občanství, případně více státních občanství.
(2)
Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu znalců využívají
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
g) omezení svéprávnosti,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3)
Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu znalců využívají
z informačního systému cizinců tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
státní občanství, případně více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
omezení svéprávnosti,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, a
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(4)
Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu znalců využívají
ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající
fyzické osoby nebo zahraniční osoby.
(5)
Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

11

Hlava IV
Práva a povinnosti znalců
§ 18
Vyloučení
(1)
Znalec nesmí podat znalecký posudek, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho
nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu
veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu
správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit.
(2)
Jakmile se znalec dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí podat znalecký posudek,
oznámí ji bezodkladně zadavateli. Ustanoví-li znalce orgán veřejné moci, pak tento orgán
rozhodne, zda je znalec v dané věci z podání znaleckého posudku vyloučen.
(3)

Odstavec 1 o vyloučení znalce se použije obdobně i pro konzultanta.

CELEX: 32009F0905

§ 19
Odmítnutí podání znaleckého úkonu
(1)

Znalec odmítne podat znalecký úkon, pokud
a) má pozastaveno oprávnění vykonávat znaleckou činnost,
b) nemá oprávnění vykonávat znaleckou činnost v oboru, odvětví nebo specializaci, ve
kterých je potřebné úkon vykonat, nebo
c) mu počet nebo povaha zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků
neumožňuje podat další znalecký úkon s odbornou péčí a včas.

(2)
Je-li zadavatelem orgán veřejné moci, nesmí znalec odmítnout vykonat znalecký úkon
z jiného důvodu než z důvodu podle odstavce 1 nebo v případě, že mu závažné zdravotní
okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo neočekávané pracovní povinnosti
neumožňují vykonat úkon s odbornou péčí a včas, nebo tak stanoví jiný zákon.
(3)
Pro odmítnutí výkonu znalecké činnosti znaleckou kanceláří a znaleckým ústavem
se použijí odstavce 1 a 2 přiměřeně.
§ 20
Mlčenlivost
(1)
Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení. Mlčenlivosti jej může
zprostit jen zadavatel.
(2)
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se vztahuje i na konzultanty a další osoby,
které se na znalecké činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec povinen tyto osoby
písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby zprostit jen zadavatel.
(3)
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na použití informací o skutečnostech podle
odstavce 1 přiměřeným způsobem a v anonymizované podobě pro vědecké nebo vzdělávací
účely. Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolat vůči orgánu veřejné moci, před kterým
probíhá řízení, v němž má být znalecký posudek použit; povinnosti mlčenlivosti se nelze
dovolat ani vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad znaleckou činností.
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(4)
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na řízení proti osobě, která vykonala znalecký
úkon, nebo proti zadavateli v souvislosti s touto činností, ani na spory mezi nimi.
§ 21
Odpovědnost za výkon znalecké činnosti
(1)
Znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké
činnosti.
(2)
Vykonává-li znalec znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké
kanceláře, jsou povinni nahradit újmu podle odstavce 1 společně a nerozdílně znalec i
znalecká kancelář.
(3)
Znalec se odpovědnosti podle odstavců 1 a 2 zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo být
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
§ 22
Pojištění znalců
(1)
Znalec musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké činnosti tak, aby
výše limitu pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře
předpokládat; osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost podle § 26 nemá povinnost
být pojištěna.
(2)

Znalecký ústav podle § 7 odst. 2 nemá povinnost být pojištěn.

(3)
Minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví
stanoví ministerstvo vyhláškou.
(4)
Znalec doloží předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu doklad o uzavřeném
pojištění pro případ odpovědnosti za újmu podle odstavce 1
a)
b)
c)
d)

do 60 pracovních dnů ode dne zápisu do seznamu,
do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje,
do 1 týdne ode dne, kdy došlo ke změně, která zakládá povinnost změny pojištění,
do 1 týdne ode dne, kdy o to předseda krajského soudu nebo ministerstvo požádá.
§ 23
Konzultant

Vyžaduje-li to povaha věci, je znalec oprávněn přibrat se souhlasem zadavatele
konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek. Tato okolnost spolu s důvody, které k ní
vedly, musí být uvedena ve znaleckém posudku.
§ 24
Oznamovací povinnost znalce
Znalec je povinen oznámit předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu veškeré
skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku znaleckého oprávnění, a to
neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
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Hlava V
Ustanovení znalce a osoby jednorázově vykonávající znaleckou činnost
§ 25
Ustanovení znalce
(1)
Orgán veřejné moci ustanoví, nebrání-li tomu okolnosti, znalce se sídlem nebo
kontaktní adresou v obvodu krajského soudu, v němž má orgán veřejné moci sídlo nebo
pracoviště. Orgán veřejné moci se znalcem předem projedná zadání znaleckého posudku a
lhůtu pro podání znaleckého posudku. Tuto lhůtu lze na žádost znalce výjimečně
v odůvodněných případech prodloužit; lhůtu lze prodloužit opakovaně z důvodů hodných
zvláštního zřetele. Znalec je povinen na žádost orgánu veřejné moci provést předběžný odhad
předpokládané výše znalečného, které si provedení úkonu vyžádá.
(2)
Orgán veřejné moci ustanoví znalecký ústav především ke zpracování znaleckých
posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení.
CELEX: 32009F0905

§ 26
Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost
(1)
Orgán veřejné moci může výjimečně ustanovit k podání znaleckého posudku i jinou
osobu, která není zapsána do seznamu znalců pro daný obor a odvětví a případně specializaci,
má potřebné předpoklady pro to, aby podala znalecký posudek, a vyslovila se svým
ustanovením souhlas, pokud
a) pro daný obor a odvětví a případně specializaci není nikdo v seznamu znalců zapsán,
b) žádný zapsaný znalec nemůže znalecký posudek podat, nebo
c) by podání znaleckého posudku znalcem bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo
obtížemi.
(2)
Orgán veřejné moci poučí osobu podle odstavce 1 o významu znaleckého posudku z
hlediska obecného zájmu a o následcích křivé výpovědi a vědomě nepravdivého znaleckého
posudku.
(3)
Takto ustanovená osoba složí do rukou orgánu, který ji ustanovil, slib podle § 5 odst.
2; před složením slibu nesmí podat znalecký posudek. O složení slibu vyhotoví orgán veřejné
moci zápis.
(4)
Není-li odbornost takto ustanovené osoby uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu
nebo ve vyhlášce vydané na základě § 4 odst. 2, je orgán veřejné moci, který takto osobu
ustanovil k podání znaleckého posudku, povinen sdělit ministerstvu, pro který obor nebo
odvětví byla tato osoba ustanovena. Součástí takového sdělení je i věcné vymezení daného
oboru nebo odvětví.
(5)
Pro účely jednorázového podání znaleckého posudku se na osobu podle odstavce 1
hledí, jako by byla
a) znalcem, jedná-li se o fyzickou osobu,
b) znaleckou kanceláří, jedná-li se o obchodní korporaci, nebo
c) znaleckým ústavem, jedná-li se o toho, kdo je uveden v § 7 odst. 1 písm. a).
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Hlava VI
Znalecký posudek
§ 27
Způsob podání znaleckého posudku
(1)
Znalecký posudek se podává v listinné podobě nebo, souhlasí-li s tím zadavatel,
v elektronické podobě; lze jej podat též ústně do protokolu.
(2)
Podává-li se znalecký posudek v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení
vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk znalecké pečeti. Podává-li se znalecký
posudek v elektronické podobě, musí být každé jeho vyhotovení podepsáno kvalifikovaným
elektronickým podpisem, musí být připojen kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis,
na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno znalce nebo
název znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu a označení „znalec“, „znalecká kancelář“
nebo „znalecký ústav“, a musí být opatřen elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný
certifikát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let
ode dne vyhotovení znaleckého posudku.
(3)
Znalec má povinnost vyhotovit stejnopis znaleckého posudku podaného v listinné
podobě a uchovat jej nejméně po dobu 10 let ode dne podání znaleckého posudku. Znalec má
povinnost uchovat znalecký posudek podaný v elektronické podobě se všemi náležitostmi
podle odstavce 2 nejméně po dobu 10 let ode dne podání znaleckého posudku.
(4)
Způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké
pečetí a znalecké doložky, stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 28
Náležitosti znaleckého posudku
(1)

Podaný znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.

(2)

Znalecký posudek musí obsahovat tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

titulní stranu,
zadání,
výčet podkladů,
nález,
posudek,
odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku,
závěr,
je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku,
znaleckou doložku a
otisk znalecké pečeti.

(3)
V případě, že byl znalecký posudek zpracován znaleckou kanceláří, musí být mezi
osobami, které se podílely na zpracování, uveden a podepsán vždy alespoň jeden znalec,
jehož pomocí znalecká kancelář vykonává znaleckou činnost, z oboru a odvětví, případně
specializace, ve kterých byl znalecký posudek zpracován, a osoba oprávněná v této věci
jménem znalecké kanceláře jednat.
(4)
V případě, že byl znalecký posudek zpracován znaleckým ústavem, musí být
ve znaleckém posudku uvedeno, kdo znalecký posudek zpracoval a kdo je povinen znalecký
15

posudek na žádost orgánu veřejné moci osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže
vysvětlit. Znalecký posudek zpracovaný znaleckým ústavem musí být vzat na vědomí
postupem upraveným vnitřními předpisy tohoto znaleckého ústavu. Údaj o vzetí na vědomí
znaleckého posudku v něm musí být uveden, a to včetně data a podpisu odpovědné osoby.
(5)
Znalecký posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu
s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví.
(6)
Znalec je povinen znalecký posudek na žádost orgánu veřejné moci, před nímž má být
znalecký posudek použit, osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.
(7)
Na poslední stranu znaleckého posudku připojí znalec znaleckou doložku, která
obsahuje označení seznamu, v němž je zapsán, označení oboru a odvětví, popřípadě
specializaci, ve kterých je oprávněn podávat znalecké posudky, a číslo položky, pod kterou je
znalecký posudek zapsán v evidenci znaleckých posudků (dále jen „evidence posudků“). Při
podání znaleckého posudku ústně do protokolu se uvedou též údaje, které jsou předmětem
znalecké doložky.
(8)

Znaleckou pečetí lze opatřit pouze znalecký posudek.

(9)
Postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti stanoví ministerstvo
vyhláškou.
§ 29
Evidence znaleckých posudků
(1)
Správcem evidence posudků je ministerstvo. Evidence posudků je informačním
systémem veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)

Znalec je povinen zapisovat údaje podle tohoto zákona do evidence posudků.

(3)
Znalec do evidence posudků zapíše do 5 pracovních dnů ode dne zadání znaleckého
posudku nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže,
a)
b)
c)
d)
e)
f)

den zadání znaleckého posudku,
den podání, případně den vysvětlení nebo doplnění znaleckého posudku,
předmět znaleckého posudku,
obor a odvětví, případně specializaci, ve kterých má být podán znalecký posudek,
označení zadavatele znaleckého posudku,
označení znalce nebo zpracovatele znaleckého posudku v případě, že byl znalecký
posudek zadán znalecké kanceláři,
g) termín pro vyhotovení znaleckého posudku,
h) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci a
i) údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném, a to i pokud byla sjednána smluvní
odměna.
(4)

V evidenci posudků je rovněž pro každého znalce veden
a) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné moci
v jednotlivých letech,
b) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními zadavateli
v jednotlivých letech,
c) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků v jednotlivých letech,
d) počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné
moci,
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e) počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními
zadavateli,
f) celkový počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků.
(5)
Údaje podle odstavce 3 a odstavce 4 písm. a), b), d) a e) jsou neveřejné. Přístup
k neveřejným údajům má ministerstvo a krajské soudy. Na základě odůvodněné žádosti udělí
správce evidence posudků přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části rovněž jinému
orgánu veřejné moci.
(6)

Způsob vedení evidence posudků stanoví ministerstvo vyhláškou.

(7)
Předseda krajského soudu provede nejméně jedenkrát ročně kontrolu plnění povinností
podle odstavců 2 a 3 u všech znalců. Ministerstvo provede nejméně jedenkrát ročně kontrolu
plnění povinností podle odstavců 2 a 3 u všech znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů.
ČÁST TŘETÍ
ZNALEČNÉ
§ 30
Znalečné
Znalečným se rozumí souhrnná částka odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za
ztrátu času včetně času stráveného na cestě.
§ 31
Odměna
(1)

Znalci náleží za výkon znalecké činnosti odměna.

(2)
Odměna za výkon znalecké činnosti se řídí smlouvou se zadavatelem; není-li odměna
takto sjednána nebo je-li zadavatelem orgán veřejné moci, odměna se určí podle příslušných
ustanovení tohoto zákona a vyhlášky podle odstavce 8.
(3)
Smluvní odměna musí být písemně sjednána před započetím výkonu znalecké
činnosti, a to tak, aby žádným způsobem nezávisela na výsledku této činnosti. Znalec
ve znaleckém posudku povinně uvede, zda byla smluvní odměna sjednána.
(4)
Odměna se určí podle množství účelně vynaložené práce a odborné náročnosti
vyžadované k provedení znaleckého úkonu.
(5)
Určenou odměnu lze zvýšit, je-li znalecký posudek mimořádně obtížný, nebo je-li
nutné urychlené zpracování znaleckého posudku. Určená odměna se může přiměřeně krátit,
jestliže úkon nebyl proveden v souladu s požadavky uvedenými v § 28 nebo ve stanovené
lhůtě. Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může zadavatel určenou
odměnu zcela odepřít. To platí i v případě sjednané odměny, pokud si strany neujednaly něco
jiného.
(6)
Odměna určená nebo sjednaná podle odstavců 1 až 5 se zvyšuje o částku odpovídající
dani z přidané hodnoty, kterou je znalec, plátce daně z přidané hodnoty, povinen uplatnit
podle zákona o dani z přidané hodnoty.
(7)
Jednou za 3 roky ministerstvo přezkoumá výši stanovených odměn a případně upraví
tak, aby byl zohledněn vývoj výše odměn uvedených v evidenci posudků.
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(8)
Výši a způsob určení odměny, rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny a způsob
vyúčtování odměny stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 32
Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
(1)
Nebylo-li sjednáno jinak, má znalec právo na náhradu hotových výdajů, které účelně
vynaložil k provedení úkonu, a na náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
v přímé souvislosti s úkonem.
(2)
Jiné náklady znalce, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty
v odměně.
(3)
Jestliže znalec přibral konzultanta, má znalec nárok na náhradu hotových výdajů
konzultanta s tím spojených a na náhradu za ztrátu času konzultanta včetně času stráveného
na cestě v přímé souvislosti s úkonem.
(4)
Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
podle odstavců 1 a 3 se podle zákona o dani z přidané hodnoty zahrnují jako vedlejší výdaje
do základu daně, kterou je znalec, plátce daně z přidané hodnoty, povinen z náhrady hotových
výdajů a z náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě uplatnit podle zákona o dani
z přidané hodnoty.
(5)
Nemá-li znalec sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu
pobytu cizince na území České republiky, považuje se pro účely náhrady hotových výdajů a
náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za sídlo znalce kontaktní adresa na
území České republiky.
(6)
Výši a způsob určení náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času
stráveného na cestě, a vyúčtování náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 33
Poskytnutí zálohy
Orgán veřejné moci může v odůvodněných případech poskytnout znalci přiměřenou
zálohu na odměnu a náhrady.
§ 34
Vyúčtování a úhrada
Byl-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, je znalec povinen vyúčtovat
znalečné zároveň s podáním znaleckého posudku. Orgán veřejné moci, který rozhodl o
ustanovení znalce, rozhodne o znalečném bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
od doručení vyúčtování. Znalečné se uhradí bez zbytečného odkladu po právní moci
rozhodnutí o znalečném, nejpozději do 15 dnů.
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ČÁST ČTVRTÁ
DOHLED
§ 35
Výkon dohledu
(1)
Dohled nad výkonem znalecké činnosti znalce vykonává předseda krajského soudu a
dohled nad výkonem znalecké činnosti znalecké kanceláře a znaleckého ústavu vykonává
ministerstvo (dále jen „orgán dohledu“).
(2)
Orgán dohledu prověřuje, zda znalci postupují v souladu s tímto zákonem, právními
předpisy vydanými k jeho provedení a obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru
a odvětví. Orgán dohledu je oprávněn posuzovat věcnou správnost znaleckého posudku. Při
posuzování věcné správnosti znaleckého posudku orgán dohledu kontroluje zejména, zda
znalec při zpracování posudku postupoval s odbornou péčí, včetně toho, zda je posudek
v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví.
(3)
Nejméně každých 5 let výkonu znalecké činnosti si předseda krajského soudu vyžádá
alespoň 3 náhodně vybrané znalecké posudky znalce a ministerstvo alespoň 3 náhodně
vybrané znalecké posudky znalecké kanceláře a znaleckého ústavu zpracované v posledních 5
letech za účelem kontroly podle odstavce 2.
(4)
Není-li možno provést kontrolu podle odstavců 2 a 3 z důvodu, že počet znaleckých
posudků vypracovaných znalcem v uplynulých letech nepřesahuje 3 znalecké posudky, orgán
dohledu rozhodne o zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost z důvodu nečinnosti,
neexistují-li důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by nemělo být rozhodnuto o zániku
oprávnění tohoto znalce; to neplatí, je-li znalec zapsán v seznamu znalců méně než 5 let.
(5)
Nerozhodne-li orgán dohledu o zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle
odstavce 4, provede kontrolu podle odstavce 3 u všech znaleckých posudků, které byly tímto
znalcem doposud zpracovány.
§ 36
Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci
(1)
Zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s výkonem
znalecké činnosti došlo k porušení tohoto zákona, oznámí to bez zbytečného odkladu
předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu.
(2)
Orgán činný v trestním řízení neprodleně vyrozumí orgán dohledu o vydání usnesení o
zahájení trestního stíhání nebo o vzetí znalce do vazby.
§ 37
Výtka
Drobné nedostatky ve výkonu znalecké činnosti a drobné poklesky v chování předseda
krajského soudu nebo ministerstvo znalci písemně vytkne. Písemná výtka se zaznamená jako
neveřejný údaj do seznamu znalců. Údaj o uložené výtce se v seznamu znalců vede po dobu 3
let.
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§ 38
Poradní sbory
(1)
Ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů zřídí v oborech a odvětvích, u
nichž to odůvodňuje jejich povaha, poradní sbory pro znalecké otázky.
(2)
Bylo-li by zřízení poradního sboru u předsedy krajského soudu spojeno s neúměrnými
obtížemi, může úlohu tohoto sboru plnit poradní sbor pro stejný obor a odvětví zřízený
ministrem spravedlnosti.
ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPKY
§ 39
(1)
Znalec, znalecká kancelář, znalecký ústav nebo osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 1 odst. 3 vykoná znaleckou činnost v oboru, odvětví nebo případně
specializaci, pro které nemá oprávnění vykonávat znaleckou činnost,
b) v rozporu s § 1 odst. 3 nebo 4 nevykoná znaleckou činnost s odbornou péčí,
nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně,
c) v rozporu s § 13 vykoná činnost znalce v době pozastavení oprávnění vykonávat tuto
činnost,
d) v rozporu s § 16 odst. 5 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené
lhůtě,
e) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí
vykonat znalecký úkon, nebo vykoná znalecký úkon ve věci, v níž měl být vyloučen,
f) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést znalecký úkon, nebo
v rozporu s § 28 odst. 6 odmítne písemný znalecký úkon osobně stvrdit, doplnit nebo
jeho obsah blíže vysvětlit,
g) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se
dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti,
h) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti
mlčenlivosti,
i) v rozporu s § 24 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě,
j) v rozporu s § 27 odst. 3 nevyhotoví stejnopis znaleckého posudku předloženého
v listinné podobě nebo jej neuchová po dobu alespoň 10 let,
k) v rozporu s § 28 nezajistí, aby znalecký posudek obsahoval veškeré požadované
náležitosti,
l) v rozporu s § 28 odst. 8 neoprávněně opatří znaleckou pečetí listinu, která není
znaleckým posudkem,
m) v rozporu s § 29 odst. 2 nezapisuje údaje do evidence posudků nebo je v rozporu s §
29 odst. 3 nezapisuje řádně,
n) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 31 odst. 3,
o) v rozporu s § 31, 32 nebo 34 vyúčtuje vyšší znalečné,
p) v rozporu s kontrolním řádem nepředloží na žádost orgánu dohledu jím zpracovaný
znalecký posudek.
(2)

Za přestupek se uloží
a) pokuta do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), m) až o),
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b) pokuta do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké
činnosti, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), i), k), l) nebo p),
c) pokuta do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké
činnosti, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), g), h) nebo j).
(3)

Od uložení správního trestu nelze upustit.
§ 40

(1)
Jiná osoba než znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav se dopustí přestupku
tím, že
a) se neoprávněně vydává za znalce, znaleckou kancelář nebo znalecký ústav,
b) neoprávněně vykoná znaleckou činnost,
c) neodevzdá po zániku znaleckého oprávnění znaleckou pečeť, průkaz a podklady
sloužící pro vypracování znaleckého posudku podle § 14 odst. 4 a 5,
d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 2.
(2)

Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč.

(3)

Od uložení správního trestu nelze upustit.
§ 41
Společná ustanovení k přestupkům

(1)
Přestupky znalců podle tohoto zákona projednává předseda krajského soudu.
Přestupky znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů a přestupky podle § 40 projednává
ministerstvo.
(2)
Promlčecí doba činí 5 let ode dne, kdy byl přestupek spáchán. Byla-li promlčecí doba
přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(3)
Při stanovení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též ke skutečnosti, zda již
byla v minulosti této osobě uložena výtka podle § 37.
(4)
Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec, znalecká kancelář nebo znalecký
ústav uznán vinným ze spáchání přestupku, zaznamená ministerstvo nebo předseda krajského
soudu do seznamu znalců bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, a to i v případě, že došlo k pozastavení
oprávnění vykonávat znaleckou činnost nebo zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav
uznán vinným ze spáchání přestupku, je po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku zapsán do seznamu znalců pouze jako neveřejný údaj.
ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Hlava I
Společná ustanovení
§ 42
(1)

Rozhodl-li ve věcech podle tohoto zákona
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a) předseda Městského soudu v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně
příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích,
b) předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, je v prvním stupni ve správním
soudnictví místně příslušný Krajský soud v Praze,
c) předseda Krajského soudu v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně
příslušný Krajský soud v Plzni,
d) předseda Krajského soudu v Plzni, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně
příslušný Městský soud v Praze,
e) předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, je v prvním stupni ve správním
soudnictví místně příslušný Krajský soud v Ostravě,
f) předseda Krajského soudu v Hradci Králové, je v prvním stupni ve správním
soudnictví místně příslušný Krajský soud v Brně,
g) předseda Krajského soudu v Brně, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně
příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem,
h) předseda Krajského soudu v Ostravě, je v prvním stupni ve správním soudnictví
místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové.
(2)

Nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo.

(3)
Jednotlivými úkony ve správním řízení podle tohoto zákona, s výjimkou vydání
rozhodnutí, může předseda krajského soudu pověřit zaměstnance soudu.
(4)
Zaměstnanec pověřený k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupku musí
mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo a
právní věda na vysoké škole v České republice. Nemá-li pověřený zaměstnanec takové
vzdělání, musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a
prokázat odborné znalosti zkouškou u ministerstva.
(5)

Způsob vykonání zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 43

Kde jiné právní předpisy hovoří o znalci, rozumí se tím také osoba vykonávající
jednorázově znaleckou činnost.
§ 44
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).
Hlava II
Přechodná ustanovení
§ 45
(1)
Řízení o jmenování znalce nebo zápisu znaleckého ústavu, která nebyla pravomocně
skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2)
Řízení o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

1)

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních
služeb provádějících laboratorní činnosti.
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§ 46
Znalci
(1)
Znalec, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je zapsán jako znalec do
seznamu znalců podle tohoto zákona.
(2)
Znalec podle odstavce 1 je oprávněn vykonávat znaleckou činnost podle tohoto
zákona nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; uplynutím této doby
nebo zápisem do seznamu znalců podle tohoto zákona ve stejném oboru a odvětví dosavadní
znalecké oprávnění zaniká.
(3)
Podá-li znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, před uplynutím přechodného období podle odstavce 2 žádost
o zápis do seznamu znalců podle tohoto zákona, považuje se zvláštní část vstupní zkoušky
za splněnou.
§ 47
Znalecké ústavy
(1)
Znalecký ústav, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č.
36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a je zapsán
ve druhém oddílu seznamu znaleckých ústavů, je zapsán jako znalecký ústav do seznamu
znalců podle tohoto zákona.
(2)
Znalecký ústav, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č.
36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a je zapsán
v prvním oddílu seznamu znaleckých ústavů, je zapsán jako znalecká kancelář do seznamu
znalců podle tohoto zákona. Takto zapsaná znalecká kancelář musí do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona prokázat ministerstvu, že vykonává znaleckou činnost pomocí
alespoň 1 znalce oprávněného k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo § 46 ve
stejném oboru a odvětví a případně specializaci jako tato znalecká kancelář. V opačném
případě ministerstvo rozhodne o zániku znaleckého oprávnění znalecké kanceláře.
(3)
Je-li znaleckým ústavem zapsaným v prvním oddílu seznamu znaleckých ústavů, který
získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jiná osoba veřejného práva, její organizační
složka nebo vnitřní organizační jednotka této složky, nebo veřejná vysoká škola nebo její
součást, je zapsána jako znalecký ústav do seznamu znalců podle tohoto zákona.
(4)
Znalecký ústav podle odstavců 1 a 3 a znalecká kancelář podle odstavce 2 jsou
zapsány do seznamu znalců podle tohoto zákona nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona; uplynutím této doby nebo zápisem do seznamu znalců podle tohoto
zákona ve stejném oboru a odvětví dosavadní znalecké oprávnění zaniká.
§ 48
Obory a odvětví výkonu znalecké činnosti
Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav podle § 46 a 47, kteří získali oprávnění
k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., mají oprávnění vykonávat znaleckou
činnost pro stejné obory, odvětví a specializaci, pro které získali oprávnění k výkonu znalecké
činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb.
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Hlava III
Závěrečná ustanovení
§ 49
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
2. Zákon č. 322/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících.
3. Část pátá zákona 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o základních registrech.
4. Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
5. Část druhá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých
přestupcích.
6. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících.
7. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 11/1985 Sb., kterou se mění vyhláška
ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a
tlumočnících.
8. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 184/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
9. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 77/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
10. Část první vyhlášky č. 432/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a
vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.
11. Vyhláška č. 123/2015 Sb., která stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví
pro výkon znalecké činnosti.
§ 50
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
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Příloha č. 1 k zákonu č.
Seznam znaleckých oborů

Archivnictví
Bezpečnost práce a ergonomie
Bionika a biotechnika
Drahé kovy a kameny
Doprava
Dřevo
Elektronické komunikace a poštovní služby
Elektronika a elektrotechnika
Ekonomika
Energetika
Expertíza písma
Geologie, těžba, hutnictví
Chemie
Informační a komunikační technologie
Jaderná fyzika a jaderná chemie
Keramika, porcelán, sklo
Kriminalistika
Kultura
Kůže a kožešiny
Kybernetická bezpečnost
Lesnictví
Meteorologie
Myslivost, rybářství a rybníkářství
Odpadové hospodářství, obaly
Ochrana, obrana a bezpečnost
Paliva
Papír
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/2018 Sb.

Polygrafie
Potravinářství
Požární ochrana
Projektování
Právní vztahy k cizině
Průmyslové vlastnictví
Psychologie
Pyrotechnika, munice a výbušniny
Restaurování
Služby
Sociální (společenské) vědy
Speciální technické obory
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Školství
Tabák
Textilie, textil a obuv
Veterinární medicína
Vodní stavby a vodní hospodářství
Zbraně a střelivo
Zemědělství
Zeměměřictví
Zdravotnictví
Životní prostředí včetně přírody a krajiny
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Příloha č. 2 k zákonu č.
Seznam příslušných krajských soudů

Příslušný předseda krajského soudu

Obor

Předseda krajského soudu v Praze

Archivnictví
Expertíza písma
Jaderná fyzika a jaderná chemie
Právní vztahy k cizině
Sociální (společenské) vědy
Sport
Tabák
Textilie, textil a obuv

Předseda krajského soudu v Ústí nad Labem

Chemie
Paliva
Papír
Polygrafie
Speciální technické obory

Předseda krajského soudu v Plzni

Keramika, porcelán, sklo
Kultura
Psychologie
Školství

Předseda krajského soudu v Hradci Králové

Požární ochrana
Restaurování
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/2018 Sb.

Služby
Zemědělství
Předseda krajského
Budějovicích

soudu

v Českých Meteorologie
Myslivost, rybářství a rybníkářství
Odpadové hospodářství, obaly
Životní prostředí včetně přírody a krajiny

Předseda krajského soudu v Brně

Dřevo
Elektronika a elektrotechnika
Energetika
Kůže a kožešiny
Lesnictví
Potravinářství
Projektování
Veterinární medicína
Zeměměřictví

Předseda krajského soudu v Ostravě

Bezpečnost práce a ergonomie
Geologie, těžba, hutnictví
Ochrana, obrana a bezpečnost
Vodní stavby a vodní hospodářství

Předseda městského soudu v Praze

Bionika a biotechnika
Drahé kovy a kameny
Elektronické komunikace a poštovní služby
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Informační a komunikační technologie
Kriminalistika
Kybernetická bezpečnost
Průmyslové vlastnictví
Zbraně a střelivo
Pyrotechnika, munice a výbušniny
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
1.

Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

V současnosti je výkon znalecké činnost upraven především zákonem č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů. V roce 2015 nově nabyla účinnosti i vyhláška Ministerstva spravedlnosti
č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké
činnosti. Dále se této problematiky týká i směrnice Ministerstva spravedlnosti ze dne
15. února 1973, o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti.
Tato právní úprava je v posledních letech své existence velice kritizována za mnohé
nedokonalosti, nesystémová řešení, zastaralost a jiné nedostatky, kterými trpí. Především se
jedná o problematiku zápisu do seznamu, resp. vzniku znaleckého oprávnění, odměňování,
nedostatečných sankčních mechanismů či absence kontroly kvality a věcného přezkoumávání
znaleckých posudků. Velice kritizována je i samotná profese jako taková, neboť pohled
veřejnosti je významně ovlivňován negativními mediálními kauzami, kterých neustále
přibývá. Důvěra laické i odborné veřejnosti ve znaleckou činnost je tím silně otřesena.
V současné době je systém nastaven tak, že žadatelé o znalecké oprávnění jsou jmenováni
znalci ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Nejsou jednoznačně
zakotvena kvalifikační kritéria, která by žadatelé měli splnit. Je na úvaze jednotlivých osob
oprávněných k jmenování, zda z žadatele znalce učiní, či nikoli. Stanovena jsou pouze obecná
kritéria, která však postrádají bližší specifikaci. Ministerstvo spravedlnosti se snaží
sjednocovat tuto jmenovací praxi, ale ne vždy úspěšně. Stává se tedy, že žadatel není znalcem
jmenován kupříkladu z toho důvodu, že předseda příslušného krajského soudu se domnívá, že
pro daný obor a odvětví je již potřebný počet znalců ve vztahu k celkovému počtu úkonů
naplněn a žadatele znalcem nejmenuje. Na jmenování znalcem podle dosavadní právní úpravy
není právní nárok. Jinými slovy, nikomu, kdo požádá o jmenování znalcem, nevzniká ani při
splnění všech zákonných podmínek právní nárok na to, aby znalcem jmenován skutečně byl.
Dalším subjektem, který může kromě znalců vykonávat znaleckou činnost, jsou znalecké
ústavy. Tyto ústavy se v současnosti dělí do dvou oddílů.
Znalci jsou zapisováni do jednotlivých oborů, odvětví a specializací, znalecké ústavy pak do
oborů a stanoví se jim rozsah znaleckého oprávnění, což je de facto krátký slovní popis jejich
oprávnění. Tento dvojkolejný systém pro znalce a ústavy způsobuje v praxi nemalé problémy
a bylo by zcela logické, aby do budoucna mohly být všechny subjekty oprávněné vykonávat
znaleckou činnost zapisovány do stejných kategorií. Konkrétní obory a odvětví jsou
v současnosti stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb., kterou
se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.
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Znalci za podání posudku náleží odměna, která je aktuálně stanovena vyhláškou na částku
100-350 Kč za hodinu, podle náročnosti a míry odborných znalostí, které bylo nutné
vynaložit. Odměna může být v mimořádných případech zvýšena či snížena. Jde-li o zvlášť
závažný případ nekvalitního znaleckého posudku, lze odměnu i úplně odepřít. Znalec má
zároveň nárok i na náhradu cestovních a jiných výdajů a na náhradu mzdy za dobu strávenou
podáním ústního znaleckého posudku, jestliže se tato doba kryje s jeho pracovní dobou.
Znalci může být rovněž na úhradu nákladů poskytnuta záloha.
Poslední novela zákona o znalcích a tlumočnících ovlivnila velice výrazně znaleckou činnost
stanovením správních deliktů přímo v tomto zákoně. Za porušení tohoto zákona tak lze
znalcům, znaleckým ústavům a jiných fyzickým či právnickým osobám ukládat sankce jako
kupříkladu peněžité pokuty či zákaz činnosti. Za porušení povinnosti uložených tímto
zákonem lze udělit i výstrahu, která je pak při spáchání správního deliktu brána jako
přitěžující okolnost. Největším problémem současného správního i trestního postihování
znalců je však omezená míra přezkoumání obsahové stránky znaleckého posudku, tedy
prakticky jeho kvality. Ačkoli již dnes by toto přezkoumání mělo být v souladu se zákonem
možné, v praxi se tak děje pouze velice ojediněle, neboť je to do značné míry obtížné a zákon
pro hodnocení obsahové stránky znaleckého posudku neposkytuje dostatečné nástroje.
Doposud účinný zákon o znalcích a tlumočnících nemá vztah k zákazu diskriminace
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, neboť nikterak v tomto směru neomezuje podmínky
pro zisk znaleckého oprávnění ani možnost nechat si zpracovat znalecký posudek znalcem
či znaleckým ústavem.
2.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
mužů a žen

Cílem předkládaného návrhu zákona je stabilizace znaleckého odvětví a především
zkvalitnění výkonu této činnosti. K tomuto cíli však vede celá řada jednotlivých opatření,
která jsou nutná pro dosažení požadovaného výsledku.
Cílem tohoto návrhu zákona by mělo být v souladu s právem Evropské unie zavedení
právního nároku na jmenování znalcem po splnění předem jasně stanovených kritérií. Dojde
tak k odstranění uvážení jednotlivých orgánů o tom, zda osobu jmenovat či nejmenovat,
a tedy ke zvýšení právní jistoty a legitimního očekávání žadatelů o vznik znaleckého
oprávnění. Zároveň by stanovení jednoznačných kvalifikačních požadavků včetně zavedení
povinnosti úspěšně složit vstupní zkoušku mělo vést k personálnímu zkvalitnění výkonu této
profese, kdy by ji mohly vykonávat pouze takové osoby, které splní určitý minimální
standard, který lze po osobě vykonávající znaleckou činnost vyžadovat.
Nově by mělo rovněž dojít k zavedení možnosti znalců se spojit a společně vykonávat
znaleckou činnost prostřednictvím znalecké kanceláře. K tomuto kroku zřejmě budou znalce
vést především ekonomické faktory. Ve znalecké kanceláři mohou působit znalci se zcela
rozdílným i totožným znaleckým oprávněním. Kancelář pak bude odvíjet své oprávnění
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od znaleckého oprávnění těchto znalců, jejichž prostřednictvím bude znaleckou činnost
vykonávat.
Tak jako v mnohých dalších podobných profesích by mělo dojít k jasnému vymezení
odpovědnostních vztahů a k zavedení s tím souvisejícího povinného pojištění.
Dále by mělo dojít ke všeobecnému zkvalitnění výkonu znalecké profese, což lze pozorovat
v několika rovinách. V první řadě jde o širší možnost přezkoumávání znaleckých posudků a
kontrolu nejen formální, ale i věcné správnosti. Jako vhodné se jeví i zavedení určitých
metodologických či obdobných standardů a postupů pro obory a odvětví, u kterých
je to možné a zároveň to je žádoucí. Dále se pak jedná o posílení výkonu dohledu
nad osobami vykonávajícími znaleckou činnost a související zpřísnění a zefektivnění
správních trestů. V neposlední řadě s touto problematikou souvisí zdůraznění úlohy znalce
jako osoby vykonávající službu ve veřejném zájmu v tom smyslu, že znalci nebudou moci
bezdůvodně odmítat zadavatele znaleckých posudků z řad orgánů veřejné moci. Pozitivní
opatření, které by mělo vést k větší motivaci znalců, lze pak spatřovat v revizi systému
odměňování a v navýšení současné úrovně znalečného.
Závěrem lze zmínit, že důležitým pilířem znalecké činnosti je rovněž odpovídající seznam
oborů a odvětví pro výkon této činnosti, přizpůsobený společenské situaci a racionálním
potřebám. Je potřeba důkladně analyzovat současný stav a kromě sjednocení systému pro
znalce a znalecké ústavy a odstranění existující dvojkolejnosti, je nutné nastavit jednotlivé
položky (obory a odvětví) tak, aby odpovídaly reálným potřebám. Tento bod zároveň souvisí
s větší elektronizací výkonu této profese, tedy s možností dohledat seznam oborů, odvětví
a kvalifikačních požadavků přehledně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jeví se jako
vhodné revidovat a modernizovat stávající seznam znalců a znaleckých ústavů a zavést
elektronické znalecké deníky, které zjednoduší činnost znalcům, ale i orgánům veřejné moci
při zadávání znaleckých posudků a orgánům státní správy při výkonu dohledové činnosti.
Navrhovaný zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech nemá vztah
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, neboť nikterak v tomto směru
neomezuje podmínky pro zisk znaleckého oprávnění ani možnost nechat si zpracovat
znalecký posudek znalcem, znaleckou kanceláří či znaleckým ústavem.
Závěrem je nutno uvést, že s ohledem na skutečnost, že účinný zákon č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, upravuje nejenom problematiku
znalců, ale i otázku tlumočníků a překladatelů, současně s přípravou návrhu zákona
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech probíhá i legislativní proces
samostatného návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Oba tyto
nové právní předpisy by měly nabýt účinnosti ke stejnému datu, tak aby mohlo dojít
k úplnému zrušení zákona č. 36/1967 Sb.
3.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Předkládaný návrh je v souladu s úkolem, který byl Ministerstvu spravedlnosti svěřen v rámci
Plánu legislativních prací na rok 2015 a na rok 2016.
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Zákon o znalcích a tlumočnících je v současnosti jedním z nejstarších účinných právních
předpisů České republiky. Vzhledem k tomu, že je úzce spjat se sociálním, ale
i ekonomickým prostředím společnosti, je možno poznamenat, že aktuální právní úprava
je již značně zastaralá, neodpovídá momentální společenské situaci a používá řadu dnes
již nevyhovujících termínů a institutů.
Již několik let se proto usiluje o přijetí zcela nové právní úpravy výkonu znalecké činnosti,
která by lépe reflektovala současnou podstatu této profese a upravila podmínky jejího výkonu.
Pokud by tento předkládaný návrh zákona nebyl přijat, vedlo by to k tomu, že by se subjekty
musely i nadále řídit tolik kritizovanou účinnou právní úpravou. Požadavek na vznik nové
legislativy je opakovaně vznášen ze strany znalců, odborné veřejnosti ale i zástupců státu,
resp. Ministerstva spravedlnosti. Tato vzácná shoda ještě více zdůrazňuje nutnost přijetí nové
právní úpravy.
Dá se předpokládat, že pokud by nové právní předpisy upravující znaleckou činnost nebyly
v blízké době přijaty, prohloubí se již existující problémy této profese a povede to celkově
ke snížení kvality znaleckých posudků.
V neposlední řadě by nový zákon měl reagovat i na požadavky Evropské unie, kupříkladu
v otázce jednotných a předvídatelných podmínek vstupu do odvětví a následného právního
nároku na zápis do seznamu.
Jak vyplynulo z meziresortního připomínkového řízení k vyhlášce 123/2015 Sb., kterou
se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti, bylo by velice
žádoucí, aby byl i tento seznam oborů a odvětví podroben důkladné revizi, neboť mnohá
odvětví už jsou v současnosti nepotřebná a nadbytečná a zároveň jiná odvětví, která
by reagovala zejména na vědeckotechnologický vývoj společnosti v posledních desetiletích,
by bylo žádoucí zavést.
Závěrem lze zmínit i výši znalečného, která nebyla již mnoho let navýšena a to ani s ohledem
na tak základní faktory jako je například inflace měny.
4.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem

Návrh nové právní úpravy znalecké činnosti je plně slučitelný s ústavním pořádkem České
republiky. Této oblasti se kromě judikatury Ústavního soudu dotýká především článek
26 Listiny základních práv a svobod, který každému zaručuje právo na svobodnou volbu
povolání, jakožto i právo podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost. Zákon však
může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání či profesí, což v případě
výkonu znalecké činnosti i činí.
S ohledem na právo podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost je významný
a aktuální především nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14 ze dne 15. září 2015. Věcně
se jednalo o návrh na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb. Skupina
senátorů navrhovala zrušení tohoto ustanovení, neboť dle jejich názoru není výše odměny
za výkon znalecké činnosti dostatečná a porušuje tak především právo znalců na podnikání.
Ústavní soud uvádí, že je nutné si uvědomit, že výkon znalecké profese se v zásadě dělí
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na dva segmenty: (i) poskytování znaleckých služeb v ryze soukromých oblastech
a (ii) zpracování znaleckých posudků vyžádaných orgány veřejné moci. Ústavní soud
konstatoval, že především druhý segment znalecké činnosti nelze považovat za ryze
podnikatelskou činnost, která by byla normována právními předpisy soukromoprávní povahy
a byla by vykonávána primárně za účelem zisku; jedná se naopak o činnost ve „veřejném
zájmu“, čemuž pak odpovídá i způsob a povaha její právní regulace.
Zároveň nelze odhlédnout dle slov Ústavního soudu od obecně známé skutečnosti, tedy
od toho, že v praxi je zcela ojedinělé, aby znalec svou znaleckou činnost vykonával jakou
svou hlavní a jedinou podnikatelskou/výdělečnou aktivitu. Většinou se jedná o činnost
vedlejší, kdy znalec je zapsán v seznamu především pro své nepopiratelné zkušenosti
a znalosti v daném oboru a odvětví. Dále Ústavní soud konstatuje, že jakkoli je ústavně
zaručeno právo podnikat, součástí tohoto práva není právo na dosažení zisku. Stát je povinen
pouze vytvářet podmínky, které následně umožní jednotlivým subjektům reálně o dosažení
zisku usilovat.
Závěrem lze k právu na podnikání konstatovat, že tohoto práva se lze domáhat pouze
v mezích zákonů, které toto právo provádějí. Zákonodárce má relativně širokou dispozici pro
konkrétní vymezení obsahu a způsobu realizace tohoto práva. Tato působnost zákonodárce
však není absolutní. Omezení práva podnikat se nesmí dotýkat jeho samotné povahy, podstaty
a smyslu a musí být vždy respektována zásada rovnosti v právech.
Dále se Ústavní soud v několika svých judikátech2 vyjadřuje k zápisu znalce do seznamu,
resp. k jeho odvolání a právní povaze tohoto postupu. Tato judikatura už nebude nadále příliš
aktuální, neboť nová právní úprava zavádí právní nárok na zápis do seznamu znalců, čemuž
tak doposud nebylo. Jak uvedl mnohokrát i Ústavní soud, v současnosti nevzniká žadateli
ani při splnění všech zákonných podmínek, právní nárok na to, aby znalcem skutečně
jmenován byl. Vzhledem k tomu Ústavní soud toto „jmenovací řízení“ ani nepovažuje
za správní řízení a vylučuje pro něj aplikaci zákona č. 71/1967 Sb., správní řád.
V neposlední řadě je zde vhodné zmínit judikaturu Ústavního soudu související se znalečným
a právem znalce na soudní a jinou právní ochranu. Znalci jsou ve vztahu k orgánu veřejné
moci, který je ustanovil, v nerovném, resp. podřízeném postavení, které charakterizuje
veřejnoprávní vztah. Rozhodování státního orgánu o nárocích znalců je tak rozhodováním
majícím svůj základ ve veřejném, tedy správním právu. Jak vyplývá z judikatury Ústavního
soudu, rozhodnutí o znalečném je rozhodnutím správním, byť by bylo třeba činěno v trestním
řízení. Příslušný orgán se proto musí řídit zásadami správního řízení, neboť libovůle při
výkonu veřejné moci je z ústavního hlediska nepřípustná. Právo na znalečné je subjektivním
právem znalce. Pokud znalec provede posudek řádně a včas, vzniká mu legitimní očekávání
na odměnu určenou podle právních předpisů. Takovýto nárok má majetkovou povahu a spadá
proto pod ochranu čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv
a svobod, což potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Právo domáhat
se legitimního majetkového nároku dále spadá pod ochranu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně
lidských práv a svobod a pod ochranu čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Z toho
2

např. I. ÚS 178/2003, II. ÚS 153/04
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vyplývá, že správní rozhodnutí o takovém nároku, tedy o znalečném, podléhá řádnému
soudnímu přezkumu. Proti usnesení soudu prvního stupně o znalečném je přípustné odvolání,
jinak by šlo o porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Znalec sice není
účastníkem řízení, ani vedlejším účastníkem řízení, ale osobou zúčastněnou na řízení.
Disponuje-li ale znalec právem na podání odvolání proti rozhodnutí o znalečném, musí
být vybaven stejnými procesními právy, jaká zákon přiznává účastníkům, aby nebyl
v odvolacím řízení oproti účastníkům znevýhodněn (čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky,
čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Zároveň čl. 38 odst. 2 Listiny základních
práv a svobod zajišťuje právo na to, aby se ve své věci mohl znalec vyjádřit ke všem
prováděným důkazům.3
Navrhovaná právní úprava, se roviny ústavnosti dotýká také v případě navrhované koncepce
správy znalectví. I nadále by tuto činnost měly vykonávat soudy, resp. jejich předsedové.
Taková úprava je v souladu s ústavním pořádkem. Ústava v čl. 90 uvádí, že soudy jsou
povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu
právům. Již Ústava tedy předpokládá, že vedle poskytování ochrany právům mohou
vykonávat i jiné činnosti. Důležité je však, aby tento výkon další činnosti neovlivnil
nezávislost soudů. V případě správy znalectví je tomu spíše naopak. Je velmi důležité, aby se
soudy podílely na výběru a kontrole znalců, jelikož znalci jsou esenciálním prvkem při
soudním rozhodování. Míra participace znalců je v soudních řízeních vysoká. Tento model je
založen na ideovém východisku, že znalci jsou součástí justice v širším slova smyslu.
Není možné uzavřít, že by jakákoli správní činnost soudů či konkrétních soudců byla
narušením dělby moci. Často je argumentováno Čl. 82 Ústavy, který stanoví, že funkce
soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí
ve veřejné správě. Tato úprava míří na jiné situace než svěření části výkonu veřejné správy do
rukou předsedy soudů či konkrétním soudcům, a to na případy, kdy by měl soudce vykonávat
funkci člena vlády či jinou funkci ve veřejné správě.
Soudům jsou již v současné době vedle soudního rozhodování svěřeny i správní činnosti.
Současná správa znalectví není rozhodně jedinou. Příkladem správní činnost soudu je
poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím či postup podle
exekučního řádu, kdy předsedové soudů vykonávají obecný dohled nad exekučními úřady.
Koncepce správy znalectví soudy, resp. předsedy soudů je blízká i zahraničním právním
úpravám. V Rakousku i v Německu tuto činnost vykonávají v určité formě právě soudy.
5.

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími
pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná se závazky vyplývajícími pro Českou republiku
z jejího členství v Evropské unii. Činnost znalce se dle čl. 49 a násl. Smlouvy o fungování
Evropské unie (dále jen „SFEU“) o svobodě usazování a navazující judikatury Soudního
dvora EU ve spojených případech C-372/09 a 373/09 Fa považuje za poskytování služeb
3

např. II ÚS 1261/14, III. ÚS 3367/12, I. ÚS 360/03
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ve smyslu SFEU. Zároveň by podle evropské judikatury měly být dány rovné a transparentní
podmínky pro výkon určité výdělečné činnosti tak, aby se na ně žadatelé mohli spolehnout
(srov. C-162/99 Komise v. Itálie).
6.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána

Oblast výkonu znalecké činnosti je předmětem některých mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána. V první řadě je potřeba zmínit především Evropskou úmluvu
o lidských právech (dále jen “Úmluva”), jejíž požadavky jsou blíže rozebrány pod bodem 4
v rámci posouzení souladu s ústavním pořádkem, kterého je dle Ústavního soudu součástí.
Jedná se kupříkladu na právo být za splnění určitých podmínek být jmenován znalcem, s čímž
do značné míry souvisí i právo nebýt tohoto postavení svévolně zbaven. Jedná se o občanské
právo ve smyslu článku 6 Úmluvy, které může být v určitém ohledu rovněž právem, resp.
zájmem majetkové ochrany. Takový zájem pak požívá ochrany článku 1 Protokolu č. 1
k Úmluvě. Naplnění výše uvedeného souvisí zejména s tím, že zde existuje možnost se
odvolat proti rozhodnutí o vzniku či zániku znaleckého oprávnění, a následná možnost podat
žalobu ve správním soudnictví.
Jelikož mohou být proti znalcům uplatňovány rozličné sankce, zejména tedy správní tresty,
pak se jedná o oblast rozhodování o trestních obviněních ve smyslu článku 6 Úmluvy. V této
souvislosti lze poznamenat především, že je nutno respektovat zásady, které tato Úmluva
stanoví, tedy např. zásady nulla poena sine lege (obsaženo v článku 6 odst. 3 Úmluvy) nebo
zásady ne bis in idem (zakotveno v článku 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě). Je tedy vyloučeno, aby
znalec byl opakovaně postihován za tentýž prohřešek.
Mezinárodní smlouvy se ale mohou výkonu znalecké činnosti dotýkat ale i v celé řadě dalších
aspektů, např. v situaci (zejména v trestním řízení), kdy znalec vystupuje v obdobném
postavení jako svědek, s čímž souvisí i skutečnost, že trestní soud musí obviněnému zajistit
určitá práva vůči znalci, jako například upozornit na jeho poměrně k věci či dotčeným
osobám. Znalec se může rovněž sám nesprávným výkonem znalecké činnosti dopustit
trestného činu. V trestním řízení pak musí být zajištěna ochrana všech práv vyplývajících z
mezinárodních smluv.
Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána.
7.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní
rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí

Navrhovaná právní úprava bude mít dopady na státní rozpočet, a to v několika rovinách.
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Vstupní zkouška
V první řadě je potřeba zajistit vykonání vstupní zkoušky. Na základě splnění určitých
podmínek, mezi které patří právě i úspěšné absolvování vstupní zkoušky, může být znalec
zapsán do seznamu. Žadatelé o zápis do seznamu budou mít povinnost nést náklady vykonání
této vstupní zkoušky a budou muset uhradit za tuto zkoušku poplatek podle zákona
o správních poplatcích. Předpokládaná výše poplatku činí 8 000 Kč s tím, že částka 3000 Kč
se vztahuje k obecné části zkoušky a částka 5000 Kč ke zvláštní části zkoušky. Při nesplnění
některé části zkoušky bude žadatel opakovaně hradit pouze poplatek za nesplněnou část
zkoušky. Jako obdobu tohoto poplatku lze uvést kupříkladu poplatek za vykonání advokátní
zkoušky (8 500 Kč), zkoušky insolvenčního správce (5 000 Kč) či zkoušky mediátorské
(5 000 Kč). Tento poplatek nemá v zásadě sloužit k dosažení zisku testujícího subjektu,
ale alespoň k částečnému pokrytí administrativních a personálních nákladů, které s sebou
realizace této vstupní zkoušky přináší.
Pokud budeme předpokládat, že všichni současní znalci budou skládat obecnou část zkoušky
a nikdo nebude opakovat, dojdeme k jednorázovým příjmům ve výši 30 mil. Kč. Tento
jednorázový příjem však bude rozložen do delšího časového období, než je jeden rok.
Zvláštní část zkoušky se v případě současných znalců, kteří si před uplynutím přechodného
období požádají o vznik znalecké oprávnění podle nového zákona, považuje za splněnou ex
lege, tedy bez nutnosti zkoušku prakticky vykonat. Rovněž lze předpokládat, že ročně si
požádá o vznik znaleckého oprávnění cca 250 nových žadatelů. Z toho plyne každoroční
příjem 2 mil. Kč (250 žadatelů x 8 000 Kč za obě části zkoušky dohromady).
Na druhou stranu zde vzniknou náklady na realizaci samotné zkoušky. Podrobnosti jejího
vykonání budou upravovat prováděcí předpisy. Předpokládá se, že obecná část zkoušky bude
(po absolvování jednodenního kurzu) skládána elektronicky s okamžitým vyhodnocením,
a to na Justiční akademii, eventuálně lze zvážit i zapojení jednotlivých krajských soudů.
Náklady na tuto část zkoušky nebudou příliš velké. Nákladnější bude zvláštní část zkoušky,
která bude spočívat v přezkušování žadatelů z odborných znalostí před zkušební komisí,
resp. poradními sbory. V rámci této zkoušky bude nutné zaplatit odborné zkoušející.
Zde předpokládáme jako dostatečný počet zkoušejících 3 osoby, z toho jedna by mohla být
zaměstnancem soudu nebo zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti a tuto činnost
by vykonávala v rámci své pracovní náplně. Proto kalkulujeme pouze 2 odborníky
na 2 hodiny (z toho 1 hodina zkoušky) při předpokladu 250 znalců ročně a jednotné hodinové
sazbě 450 Kč dostáváme částku 450 tis. Kč ročně.
Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a elektronická evidence znaleckých
posudků
V současnosti na stránkách Ministerstva spravedlnosti funguje seznam znalců a znaleckých
ústavů. S ohledem na novou právní úpravu byl však tento seznam shledán nedostatečným
a již nevyhovujícím současným požadavkům, a proto bude potřeba vytvořit a následně
zajišťovat provoz nového seznamu. Tato položka s sebou přinese rovněž náklady na státní
rozpočet. Nejvyšší náklady vzniknou v prvním roce, kdy bude potřeba vytvořit vlastní
aplikaci seznamu a zajistit nezbytný hardware, software a firewall. V následujících letech
se bude jednat o náklady na provoz, aktualizaci a případnou obnovu nezbytného vybavení.
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Tyto náklady se budou periodicky opakovat v letech následujících po spuštění nového
seznamu.
Vstupní
náklady
Vytvoření vlastní
aplikace

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

4 000 000 Kč

Podpora aplikace /
servis / rozvoj /

160 000 Kč

160 000
Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

Podpora HW /
servis / rozvoj /

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000
Kč

160 000 Kč

320 000 Kč

320 000
Kč

320 000 Kč

320 000
Kč

Hardware

1 000 000 Kč

Software / licence
pro HW / přístupy /
vkládání dat

1 000 000 Kč

1 000 000
Bezpečnost firewall Kč

Součet

7 000 000 Kč

Tabulka č. 1. Náklady na vytvoření a provoz seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

Pro úplnost lze uvést, že vytvoření tohoto seznamu bude sloužit zároveň jako základ
pro vytvoření nového seznamu tlumočníků a překladatelů a do jisté míry bude možno
ze znaleckého seznamu následně vycházet.
Elektronická evidence znaleckých posudků – elektronický znalecký deník
V souvislosti s elektronizací celého systému se nově navrhuje rovněž nahradit současné
papírové znalecké deníky jejich elektronickou verzí. Systém elektronické evidence bude
vytvořen centrálně na Ministerstvu spravedlnosti a jednotlivé subjekty (znalci, znalecké
kanceláře, znalecké ústavy, soudy apod.) do něj budou mít dálkový přístup. Každý subjekt
vykonávající znaleckou činnost bude mít své vlastní přístupové údaje, aby měl možnost
si v souladu se zákonem editovat, tedy psát, svůj vlastní znalecký deník. Náklady na realizaci
tohoto opatření jsou zahrnuty již výše pod bodem týkajícím se vytvoření nového seznamu
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých údajů.
Výkon dohledu
Dále je nezbytné uvést, že cílem nové právní úpravy je posílení dohledu nad jednotlivými
subjekty vykonávajícími znaleckou činnost a zvýšení kvality a věcné správnosti znaleckých
posudků. Zavedení tohoto opatření však s sebou nevyhnutelně přinese zvýšenou zátěž
dohledových orgánů. Z tohoto důvodu musí dojít k personálnímu posílení jak na Ministerstvu
spravedlnosti, tak na jednotlivých krajských soudech. Na Ministerstvu spravedlnosti
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lze počítat s navýšením zhruba o 10 osob (nyní tuto agendu vykonávají zhruba 2-3 osoby)
a na krajských soudech s navýšením o 1-3 osoby v závislosti na tom, jaké znalecké obory
byly tomuto soudu určeny do správy, celkem je však počítáno na krajských soudech
s navýšením max. o 16 osob.
Na Ministerstvu spravedlnosti by se jednalo o převážně o referenty, v případě vzniku
samostatného oddělení pak i o podpůrný administrativní aparát (sekretariát) a o vedoucího
oddělení nebo ředitele odboru. V průměru by tito státní zaměstnanci měli dosahovat zhruba
13. platové třídy.

Měsíční personální
náklady na MSp

a mzdové Roční personální
náklady na MSp

a mzdové

Hrubý plat

35 000 Kč

420 000 Kč

Pojistné

11 900 Kč

142 800 Kč

350 Kč

4 200 Kč

47 250 Kč

567 000 Kč

FKSP
Celkem

Tabulka č. 2: Personální a mzdové náklady na jednu osobu (Ministerstvo spravedlnosti)

Náklady na 10 osob na Ministerstvu spravedlnosti tak budou ročně činit 5, 67 mil. Kč.
Na jednotlivých krajských soudech vykonávají znaleckou činnost referenti dosahující
9. až 10. platové třídy. Mělo by však být rovněž zajištěno, aby na každém krajském soudě
byla alespoň jedna osoba referenta s právním vzděláním, aby mohla vykonávat odbornější
agendu, které by se tak nemusel věnovat předseda, resp. místopředseda soudu, tato osoba by
byla zařazena do 11. platové třídy.

Měsíční personální
Roční personální
a mzdové náklady na a mzdové náklady
soudech
na soudech
Hrubý plat

24 660 Kč

295 920 Kč

Pojistné

8384 Kč

100 613 Kč

FKSP
Celkem

493 Kč
33 537 Kč

5918 Kč
402 451 Kč

Tabulka č. 2: Personální a mzdové náklady na jednu osobu v 10. platové třídě (krajský soud)

Měsíční personální
Roční personální
a mzdové náklady na a mzdové náklady
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soudech

na soudech

Hrubý plat

28 550 Kč

342 600 Kč

Pojistné

9 707 Kč

116 484 Kč

FKSP
Celkem

571 Kč
38 828 Kč

6 852 Kč
465 936 Kč

Tabulka č. 3: Personální a mzdové náklady na jednu osobu v 11. platové třídě (krajský soud)

Náklady na 16 osob na krajských soudech, přičemž 8 osob by bylo zařazeno do 11. platové
třídy a 8 osob do 10. platové třídy by tak ročně měly činit 6, 95 mil. Kč (3 727 488 Kč
a 3 219 608 Kč).
Poradní sbory – přezkum znaleckých posudků
Navrhovaná právní úprava předpokládá zpětné hodnocení posudků jednotlivých znalců,
a to nejméně tří znaleckých posudků jednou za 5 let. Toto hodnocení by prováděli
pravděpodobně 3 nebo 5 odborníků z poradního sboru. Každé osobě by měl tento přezkum
trvat zhruba 3 hodiny při navrhované jednotné sazbě 450 Kč za hodinu práce. Při zhruba
10 000 znalcích a frekvenci jednou za 5 let vychází 2 000 přezkumů na jeden rok. Příslušné
rozmezí výsledně vychází 8 100 tis. Kč – 13 500 tis. Kč, viz následující tabulka zvýšených
nákladů pro 2000 přezkumů za rok:

Počet přezkoumávajících
osob

Počet hodin
na 5 z
posudků

450 Kč/ hod

3

9

8 100 000

5

15

13 500 000

Tabulka č. 4: Náklady na přezkum znaleckých posudků
Na periodický přezkum znaleckých posudků bude potřeba vynaložit zhruba
10 800 tis. Kč ročně (3 lidé, každý 3 hodiny, 450 Kč za hodinu, 2 000 kontrol ročně).
Navýšení hodinové sazby za znalecký úkon
Hodinová sazba se dle účinné právní úpravy nachází v rozmezí 100 až 350 Kč. Toto rozmezí
by mělo být zvýšeno na 300 až 550 Kč za hodinu. Otázkou tedy je, jaké dodatečné náklady
na znalečné v důsledku této úpravy vzniknou. Z dostupných dat není známo, jaké je rozložení
skutečně použitých hodinových sazeb uvnitř současného intervalu, tj. není známo, kolik
procent posudků je zpracováno např. při sazbě 100 Kč, kolik procent posudků při sazbě
např. při sazbě 150 Kč, kolik procent při sazbě 250 Kč atd. Neeviduje se ani průměrná
hodinová odměna. Počet znaleckých posudků zadaných za rok 2014 státními orgány
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byl 78 568. Celkové náklady na znalecké posudky činily na straně Ministerstva spravedlnosti
175, 4 mil. Kč (rok 2014) a na straně Ministerstva vnitra 257,8 mil. Kč (rok 2015). Hodinová
dotace jednotlivých posudků či například výše náhrad není však známa.
Pro kvantitativní odhad dopadu úpravy intervalu hodinových sazeb je tak nutné učinit alespoň
nějaké dodatečné předpoklady. Jeví se jako přirozené předpokládat, že rozložení skutečně
použitých hodinových sazeb uvnitř nového intervalu bude mít zhruba stejnou strukturu, jakou
mělo rozložení sazeb v intervalu původním, tedy že zhruba stejné procento posudků jako
dříve bude zpracováno při nejnižší možné sazbě (která bude ale nově 300 Kč), stejné procento
posudků bude zpracováno při sazbě, která je např. o 50 Kč vyšší než nejnižší (tj. ty posudky,
které využívaly sazbu původně 150 Kč, budou využívat sazbu 350 Kč), stejné procento
posudků, které využívaly nejvyšší sazbu, bude i nyní využívat nejvyšší sazbu atd. Protože
nemáme spolehlivé apriorní informace o tom, jak jsou skutečně rozloženy účtované hodinové
sazby uvnitř intervalu, nabízí se předpoklad, že průměrná hodinová sazba je v současnosti
uprostřed přípustného intervalu, tj. na úrovni 225 Kč za hodinu, nově by tak mohla
být průměrná hodinová sazba ve výši 425 Kč na hodinu, tedy vzrostla by o 200 Kč.
Kvantifikace zvýšení nákladů je závislá na dodatečných speciálních předpokladech.
Realistické dodatečné předpoklady vedly k odhadům zvýšení nákladů (na hodinovou odměnu)
na cca 156 mil. Kč z pohledu Ministerstva spravedlnosti a 229,2 mil. Kč z pohledu
Ministerstva vnitra.
Odměna za ústní znalecký úkon
Nově se doplňuje odměna za ústní znalecký úkon, se stejnou sazbou jako je výkon znalecké
činnosti, tedy 300 – 550 Kč. Pokud vyjdeme z počtu posudků ve výši 78 568 a budeme
předpokládat, že u každého znaleckého posudku dojde k ústnímu vysvětlení /provedení
znaleckého úkonu v rozsahu cca 2 hodin, dojdeme při průměrné sazbě 425 Kč za hodinu
k ročním nákladům ve výši zhruba 102 mil. Kč. Je však pravděpodobné, že se bude jednat o
částku nižší, neboť řada znaleckých posudků nebývá doplněna o výslech znalce (typicky
v řízení o přípustnosti převzetí a držení ve zdravotnickém ústavu).
Paušální částky odměn
Nově by mělo dojít k přidání několika úkonů placených paušálně a k navýšení částky
za některé již dnes účinné paušální úkony (více viz vyhláška o odměňování). V současnosti
však o těchto paušálních nákladech nejsou vedeny žádné statistiky, proto lze navýšení
finančních nákladů pouze odhadovat a to zhruba mezi 5 – 15 mil. Kč ročně.
Paušální částka náhrad hotových výdajů za vybrané položky
Dále je rovněž zvažováno, že nově dojde k placení náhrad za některé hotové výdaje
„administrativní povahy“, jako je tisk jednotlivých listů posudku, pořizování obrazového či
zvukového záznamu apod. Tyto náhrady by byly přiznány nově, v dosavadním znění zákona
jsou zahrnuty v hodinové odměně znalce. K přiznávání těchto nákladů však bude muset
být přistupováno velice racionálně a přiznávat je, pouze je-li to nezbytně nutné, kupříkladu
pokud si orgán veřejné moci vysloveně vyžádal vytištění dalších kopií znaleckého posudku
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nad rámec běžné praxe, či bylo nezbytně nutné ke znaleckému posudku přiložit fotografie
či zvukovou nahrávku. Odhaduje se, že tyto náklady by mohly činit okolo 5 mil. Kč ročně.
Celkové finanční náklady vynaložené na znalecké posudky v roce 2014 činily
175 397,36 tis. Kč. V prvním roce účinnosti nového zákona je bude zapotřebí navýšit zřejmě
téměř jednou tolik, jinak není možno navrhovaná opatření realizovat a zkvalitnit tak výkon
znalecké činnosti nebo navýšit odměny za zpracované znalecké posudky
(což je nejvyšší položka celkového rozpočtu týkajícího se znalecké činnosti).
Odměňování konzultantů podle trestního řádu
Určité finanční náklady jsou spojeny také s nově navrženou právní úpravou odměňování
konzultantů přibraných orgány činnými v trestním řízení podle § 157 odst. 3 trestního řádu a
s úhradou jejich hotových výdajů. Na základě praktických poznatků lze velmi hrubě
odhadnout, že orgány činné v trestním řízení přibírají odborného konzultanta přibližně
ve 290 případech ročně, z čehož přibližně 140 konzultantů je přibíráno ze soukromé sféry
bez pracovněprávního vztahu k státnímu orgánu nebo vědecké či výzkumné instituci.
Přesná výše odměny odborného konzultanta bude upravena prováděcí vyhláškou v návaznosti
na úpravu výše odměny znalce, zatím se předpokládá, že bude přibližně ve výši poloviny výše
odměny znalce, tj. cca 300 Kč za hodinu. Velmi zhruba lze tak náklady na odměny
konzultantů odhadnout na 200 000 Kč ročně, k tomu je třeba přičíst náklady spojené
s úhradou hotových výdajů (ročně zhruba 300 000 Kč). Celkové náklady spojené
s odměňováním konzultanta podle trestního řádu by tak měly dosáhnout zhruba
500 000 Kč ročně.
Další finanční hlediska návrhu zákona
Nová právní úprava bude mít finanční dopady i do dalších oblastí. Tyto dopady však nelze
s předstihem s dostatečnou přesností kvantifikovat. Jedná se zejména o následující skutečnost.
Předpokládá se snížení nákladů řízení, ve kterém je možno či dokonce nutno využít
znaleckých posudků, a to zejména s ohledem na změnu ustanovení § 127a občanského
soudního řádu, na základě které již nebudou moci strany předkládat znalecké posudky jako
důkaz podle ustanovení § 127, ale pouze jako důkaz listinný, ledaže by s tím obě strany
souhlasily. Zároveň pak lze předpokládat, že v důsledku nově zavedených opatření budou
znalecké posudky kvalitnější a nebude již tolik případů, kdy si soudce bude muset nechávat
zpracovat revizní znalecký posudek. Právě v souvislosti se změnou § 127a občanského
soudního řádu, tak nebude muset činit ani v případě, kdy by obě strany řízení předložily své
vlastní znalecké posudky, které by byly kontradiktorní. Dopad na celkovou cenu řízení má
zajisté i jeho délka. Lze předpokládat, že pokud již nadále nebudou znalci moci bezdůvodně
odmítat zpracovat znalecký posudek pro orgán veřejné moci a bude se dodržování této
povinnosti striktně hlídat a zároveň nebude možno (kromě zcela výjimečných případů)
opakovaně prodlužovat lhůtu pro zpracování znaleckého posudku, celková délka řízení se
zkrátí. Lze se domnívat, že v důsledku zvýšení znalečného by mohl být o výkon znalecké
činnosti pro orgány veřejné moci větší zájem a znalci by tak mohli být ve své činnosti
flexibilnější.
42

Tento návrh zákona rovněž stanoví najisto, že výkon znalecké činnosti je podnikáním,
v souladu s právem Evropské unie a její judikaturou. Společně s výrazným navýšením
znalečného by pak měla tato skutečnost vést k zvýšenému výběru daní na základě zákona
o daních z příjmů, resp. v případě plátců daně z přidané hodnoty i zvýšený výběr této daně
podle příslušného zákona. V návaznosti na zvýšení znalečného lze rovněž očekávat, že dojde
k následné směně finančních prostředků za jiné produkty.
Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady
na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava může mít dopad na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním
postižením a národnostní menšiny, nicméně tyto dopady jsou stejné, jako dopady na každého
jiného člověka, neboť zákon nerozlišuje mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Tyto dopady
tak nemají původ ve specifičnosti dané skupiny obyvatel.
Navrhovaná právní úprava může mít dopad na rodiny, neboť každá osoba se může dostat
do situace, ve které je nezbytně nutné využít znaleckého posudku. Ve vztahu k rodinám
se pak může jednat především o psychologické či psychologicko-pedagogické znalecké
posudky nebo znalecké posudky související s rozvodovým řízením či svěřením dítěte do péče.
Tento zákon bude mít v této souvislosti dopad především na kvalitu znaleckých posudků.
Dále pak rovněž dojde k revizi seznamu znaleckých oborů a odvětví, který by tak měl lépe
odpovídat skutečných potřebám.
Navrhovaná právní úprava by měla mít pozitivní dopad na životní prostředí. Lze se domnívat,
že vyšší míra elektronizace (např. elektronické znalecké posudky, elektronická evidence
znaleckých posudků) by mohla vést k větší úspoře některých surovin a materiálů,
např. papíru.
8.

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů

Navrhované řešení má dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, neboť vytváří
jednotný seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a zavádí elektronické
vedení znaleckých deníků. Tento návrh zákona je však plně v souladu s právními předpisy
České republiky upravujícími ochranu soukromí a osobních údajů.
Ve vztahu k ochraně osobních údajů může mít návrh tohoto zákona dopady zejména do
následujících oblastí:
V první řadě je nutno konstatovat, že návrh zákona částečně rozšiřuje rozsah zpracovávaných
osobních údajů, a to zejména údajů o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
v elektronicky vedeném seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Jedná se
o informační systém veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, jehož správce je Ministerstvo spravedlnosti.
Dále pak návrh zákona převádí současné znalecké deníky vedené v písemné podobě do
podoby elektronické (informační systém veřejné správy) a rozšiřuje okruh zde evidovaných
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údajů. Nejedná se však o změny většího rozsahu. Nejmarkantnějším rozdílem je právě ona
dostupnost veškerých údajů ze seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a
ze znaleckých deníků způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje vedené v seznamu i ve
znaleckých denících budou rozděleny na veřejné a neveřejné. K neveřejným údajům bude mít
přístup pouze omezený okruh subjektů. Mezi tyto subjekty bude patřit vždy Ministerstvo
spravedlnosti a krajské soudy. Subjekt vykonávající znaleckou činnost pak bude mít vždy
přístup k (vlastním) údajům uvedeným v evidenci znaleckých posudků, tedy ve znaleckém
deníku. V odůvodněných případech může správce na základě individuální žádosti umožnit
přístup k neveřejným údajům i jiným orgánům veřejné správy, zejména se předpokládá, že se
bude jednat o orgány činné v trestním řízení nebo orgány finanční správy. Tyto dva
informační systémy veřejné správy však budou zajištěny zcela standardními mechanismy tak,
aby nemohlo dojít k úniku informací. Zároveň bude nutné apelovat na samotné znalecké
subjekty, aby nakládali s přístupovými údaji do znaleckých deníků obezřetně, aby nemohlo
dojít k jejich krádeži či zneužití.
S povinností mlčenlivosti a údaji sdělenými znalci, znalecké kanceláři či znaleckému ústavu
zadavatelem nebo vyplývajícími kupříkladu ze spisu, pracuje tento zákon stejně jako
dosavadní právní předpisy s jednou výjimkou, a sice znalecký subjekt je zproštěn mlčenlivosti
ex lege, dojde-li k soudnímu sporu mezi ním a zadavatelem. K tomu opatření bylo
přistoupeno na základě problémů vyplývajících ze současné praxe, kdy zadavatel odmítal
znalce mlčenlivosti v těchto případech zprostit. Jinak zde nedochází k žádné věcné změně.
Pokud znalec poruší povinnost mlčenlivosti nebo o této povinnosti nepoučí osoby, které se
společně s ním podílely na vypracování znaleckého posudku (např. konzultant), může mu být
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč, popř. může být rozhodnuto o zániku znaleckého
oprávnění. Jedná se o nejvyšší možný správní trest, jaký návrh nového zákona zná.
V neposlední řadě je pak problematika ochrany osobních údajů relevantní ve vztahu
k archivaci znaleckých posudků, ke které jsou všechny subjekty vykonávající znaleckou
činnost povinovány. Znalecké posudky musí být uchovány po dobu deseti let ode dne
provedení znaleckého úkonu. Znalec musí nakládat se znaleckými posudky s náležitou péčí a
dle obecně platných právních předpisů tak, aby se k osobním údajům obsaženým ve
znaleckých posudcích, nemohla neoprávněně dostat třetí osoba.
Závěrem je třeba konstatovat, že ve vztahu k ochraně osobních údajů se návrhu zákona
dotýká kromě vnitrostátních právních předpisů rovněž směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, resp. nové nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.
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a)

Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)
Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky CIA:
(1) Přiměřenost
Předkládaný návrh zákona je všech upravovaných oblastech svým rozsahem i obsahem
přiměřený tomu, co má upravovat. Systém výkonu dohledu zůstává obdobný jako
ve stávajícím zákoně o znalcích a tlumočnících a lze konstatovat, že zde nedochází
k neúměrnému rozšíření kompetence některého z orgánů ani k přílišné centralizaci
výkonu dohledu do rukou jediného z orgánů.
Navrhovaná právní úprava zvýší možnost veřejné kontroly v oblasti výkonu znalecké
činnosti, neboť nově se bude prostřednictvím seznamu znalců, znaleckých kanceláří
a znaleckých ústavů a evidence znaleckých posudků zaznamenávat větší množství
údajů a veřejnost tak bude mít možnost si způsobem umožňujícím dálkový přístup
kupříkladu vyhledat informace o správních trestech udělených jednotlivým znalcům.
Toto opatření bude mít zajisté vůči znalcům i preventivní charakter. Kvalitním a
efektivním vedením online seznamu a evidence se zároveň sníží administrativní
náklady spojené s vedením listinných znaleckých deníků a s jejich kontrolou.
(2) Efektivita
Navrhovaná regulace umožní efektivní implementaci stanovených opatření do praxe.
Největší rizika jsou spojována s personálním zajištěním efektivního výkonu dohledu
a se zřízením centrálního seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů
a evidencí znaleckých deníků. Maximální pozornost proto musí být věnována
preciznímu zadání veřejné zakázky na pořízení systému s nezbytným příslušenstvím
tak, aby v souvislosti se zavedením nové právní úpravy nevznikaly nepřiměřené
náklady, které by efektivitu celého systému mohly vážně narušit.
Je potřeba poznamenat, že současný systém výkonu dohledu nad znaleckou činností
je nefunkční, neboť tato oblast není dostatečně personálně zajištěna a především nejsou
orgánům vykonávajícím dohled dány k dispozici dostatečně efektivní nástroje k jeho
výkonu. Navrhovaná právní úprava přináší řadu systémových změn a rovněž zavádí
účinnější systém správních trestů, který by společně s jejich uveřejňováním měl na
dotčené subjekty působit preventivně a zároveň zajistit vynutitelnost zaváděných
opatření.
V neposlední řadě lze dodat, že dojde nejenom ke zpřísnění výkonu dohledu,
ale rovněž k posílení role poradních sborů ministra spravedlnosti a jednotlivých
předsedů krajských soudů, v jejichž řadách budou sedět přední odborníci na danou
problematiku. Nově by měly poradní sbory rovněž dávat svá stanoviska ke správnosti
znaleckých posudků či se podílet na přezkušování žadatelů v rámci vstupní zkoušky.
(3) Odpovědnost
Předkládaná právní úprava explicitně stanovuje odpovědnost za vedení seznamu
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, evidence znaleckých deníků
i za vedení přestupkového řízení při porušení či neplnění uložených povinností. Návrh
45

výrazně nekoncentruje odpovědnost do rukou jednoho orgánu, za vedení určitých
náležitostí seznamu a znaleckého deníku jsou dokonce odpovědny přímo samotné
subjekty vykonávající znaleckou činnost. Zároveň tato právní úprava nemá vliv
na zachování standardních kontrolních mechanismů jednotlivých orgánů.
Nově se zpřísní i dohled nad vypracováním znaleckých posudků, kdy na každém
takovém posudku bude muset být uvedeno, kdo jej zpracovával. Odpovědnostní vztahy
se budou standardně řídit občanským zákoníkem a zároveň jsou některé dílčí
podrobnosti upraveny přímo i v tomto novém zákoně, aby se předešlo možným
výkladovým nejasnostem. Již nyní se dokonce objevuje judikatura4, která jednoznačně
uvádí, že je-li znalecký posudek podstatnou (nemusí být jedinou) příčinou vzniku
majetkové újmy a je dán vztah příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti
na straně znalce a škodou, která vznikla, pak je znalec povinen tuto škodu nahradit.
Mimo jiné i z tohoto důvodu budou muset být znalci, znalecké kanceláře i znalecké
ústavy do budoucna povinně pojištěni.
(4) Opravné prostředky a kontrolní mechanismy
Navrhovanou právní úpravou nedochází k zúžení možnosti využít standardní opravné
prostředky kromě jediné výjimky, kdy se v případě pozastavení výkonu znalecké
činnosti nepřiznává případnému odvolání odkladný účinek. Jednotlivé subjekty
podléhají obvyklým kontrolním mechanismům. Naopak nová právní úprava dokonce
posiluje kupříkladu postavení žadatele o zápis do seznamu, protože nově by po splnění
zákonem předepsaných podmínek měl vzniknout žadateli právní nárok na zápis
do tohoto seznamu. Současný mechanismus zápisu do seznamu žadateli nezaručoval
zápis do seznamu, mechanismus zápisu do seznamu nepodléhal dle judikatury režimu
správního řádu a dokonce nebyla jednoznačně stanovena ani veškerá kritéria
a podmínky pro zápis. Dojde tedy k výraznému posílení právní jistoty a legitimního
očekávání jednotlivých žadatelů. Navíc bude nově ve věcech výkonu znalecké činnosti
existovat účinný opravný mechanismus, tedy odvolání proti rozhodnutí krajského
soudu nebo rozklad proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti. Tyto standardní
mechanismy správního řádu budou zachovány.
Orgány se při výkonu dohledu a správy znalecké činnosti budou standardně řídit
především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň by mělo dojít ke zvýšení odměn za výkon znalecké činnosti, což by kromě
vyššího zisku mělo vést i k větší motivaci znalců vypracovávat znalecké posudky
s náležitou péčí a nezávisle.
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu.

4

např. 25 Cdo 883/2006 ze dne 30. 7. 2008, 25 Cdo 3197/2012 ze dne 30. 10. 2013
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II. Zvláštní část
K§1
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje definici výkonu znalecké činnosti, kterou se rozumí zpracování
a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení a jakákoli činnost, která
bezprostředně k tomuto podání posudku směřuje, popř. směřuje k jeho doplnění či vysvětlení.
Jiná činnost, byť vykonávaná subjektem oprávněným vykonávat znaleckou činnost, není
znaleckou činností, jedná se např. o podání odborného vyjádření. Znalec, znalecká kancelář či
znalecký ústav tak nemohou cokoli jiného než výše specifikovanou znaleckou činnost jako
znaleckou činnost prezentovat. Na výše uvedené je navázán i přestupek, jehož podstatou je
připojení znalecké pečeti rovněž na jiný materiál, než je znalecký posudek. Za takový
přestupek může být udělena pokuta až do výše 250 000 Kč nebo správní trest zákazu činnosti.
K odst. 2
Stanoví se, především z důvodu větší přehlednosti legislativního textu, že tam, kde zákon
hovoří pouze o znalci, myslí se tím rovněž znalecká kancelář a znalecký ústav, pokud zákon
pro tyto subjekty nestanoví odlišnou právní úpravu.
K odst. 3
Znalec je oprávněn vykonávat znaleckou činnost jen v oboru, odvětví a případně specializace,
pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, není tedy možné, aby znalec vykonával
znaleckou činnost v jiném odvětví, v rámci stejného oboru, totéž platí i o specializaci. Jakmile
je znalci zapsána specializace, nemůže vykonávat znaleckou činnost ve zbytkovém odvětví.
Subjekty vykonávající znaleckou činnost musí tuto činnost vykonávat primárně s odbornou
péčí. Jde o nejvyšší možný standard péče, který je vyšší než běžná péče nebo péče řádného
hospodáře. Občanský zákoník užívá pojmu odborná péče v ustanovení § 5, které zní „Kdo se
veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého
povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s
jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“.
Odbornou péčí se tedy rozumí schopnost jednat se znalostí a pečlivostí, která je spojena
s určitým povoláním nebo stavem. K naplnění povinnosti jednat s odbornou péčí se vyžaduje
zejména znalost příslušných právních předpisů (odbornost) a jednání v souladu s těmito
předpisy, včetně povinnosti předcházet škodám. Takto vysoký standard výkonu činnosti má
mimo jiné nastaven např. zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Odborná
péče je neurčitým právním pojmem. Není možné vyjmenovat vše, co by taková činnost měla
splňovat. Ústavní soud se k otázce neurčitosti právního pojmu ve spojitosti s výkonem činnost
vyjádřil ve svém nálezu (IV. ÚS 3065/12-1), kdy konstatoval „K tomu Ústavní soud může
pouze dodat, že dle jeho názoru je nemožné a nepraktické dovoláním požadovat, aby dovolací
soud sestavil vyčerpávající seznam zahrnující každou eventualitu jednání pojišťovacího
makléře, v němž by bylo možné spatřovat porušení "odborné péče", s níž měl pojišťovací
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makléř provádět svou zprostředkovatelskou činnost ve smyslu § 25 odst. 3 zákona
o pojišťovnictví, v rozhodném znění.“
Kromě odborné péče je vyzdvižen požadavek na nezávislý a nestranný výkon. Znalci jsou
esenciálním prvkem při soudním rozhodování. Míra participace znalců je v soudních řízeních
velmi vysoká. Z tohoto důvodu je důležité, aby byl dán důraz na nestrannost a nezávislost
soudního znalce.
K odst. 4
Zakotvuje se povinnost osobního výkonu znalecké činnosti, jakožto jedné ze záruk kvality
znaleckých posudků. Povinnost vykonávat znaleckou činnost osobně ale nevylučuje možnost
přibrat konzultanta nebo zapojit do výkonu znalecké činnosti další pomocné osoby. Znalec se
ale nemůže nechat zastoupit a vždy zodpovídá za zpracovaný znalecký posudek, a to i v těch
částech,
o
kterých
bylo
konzultováno.
Toto
ustanovení
platí
i v případě, že znalec vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře. Dané opatření
má předcházet potenciálnímu poklesu kvality znalecké činnosti, pokud by v rámci znalecké
kanceláře postačovalo, že znalec by byl v rámci této kanceláře formálně zapsán, ale prakticky
by tuto činnost vykonával někdo jiný. Znalecký posudek je nutno vždy opatřit otiskem pečeti
znalce i znalecké kanceláře a podpisem znalce a osoby oprávněné ve věci výkonu znalecké
činnosti jednat jménem této znalecké kanceláře (zpravidla jednatel nebo obdobný funkcionář).
K§2
K odst. 1
Závazně se stanoví, že znaleckou činnosti nejsou oprávněny vykonávat jiné subjekty než
znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy. Kdokoli jiný, kdo by se vydával za subjekt
oprávněný vykonávat znaleckou činnost, se dopustí spáchání přestupku podle tohoto zákona.
K odst. 2
Cílem odstavce 2 je blíže specifikovat ustanovení o způsobu výkonu znalecké činnosti.
Znalec může vykonávat znaleckou činnost samostatně, nebo jako zaměstnanec či člen
znalecké kanceláře. Tyto dvě možnosti nejsou vzájemně slučitelné. S ohledem na možný střet
zájmů, nezávislost, kvalitu znalecké činnosti a další aspekty, není myslitelné umožnit jedné
fyzické osobě, aby vykonávala činnost pro více znaleckých kanceláří, resp. samostatně
i pro znaleckou kancelář či kanceláře (blíže rovněž § 6 odst. 2). Oprávnění znalecké kanceláře
se odvozuje od znaleckých oprávnění jednotlivých znalců, pomocí nichž znaleckou činnost
vykonává.
Ke vztahu mezi znalci a znaleckými ústavy lze poznamenat, že podmínkou pro vznik
znaleckého oprávnění ústavu není povinnost mít v pracovněprávním či obdobném vztahu
určitý počet znalců. Může tudíž docházet k tomu, že ve znaleckém ústavu nebudou působit
žádní znalci, neboť zákon takovou povinnost neukládá. V praxi se však lze domnívat,
že v celé řadě znaleckých ústavů budou znalci fakticky působit, což vyplývá z povahy
znaleckých ústavů (nejčastěji nemocnice, vysoké školy, v.v.i., apod.) a ze skutečnosti, že řada
znalců se rekrutuje právě z akademického, vědeckého či výzkumného prostředí (v případě
nemocnicí pak z řad lékařů). Proto se jeví jako vhodné na tomto místě postavit najisto,
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že znalci mohou pracovat v rámci znaleckých ústavů bez omezení a kromě toho mohou
vykonávat znaleckou činnost ještě i samostatně, nebo jako zaměstnanec, společník nebo člen
znalecké kanceláře. Tyto dva uvedené způsoby však nelze v souladu s výše uvedeným dále
kombinovat. Znalec tedy může působit
(1)

v jednom nebo více znaleckých ústavech,

(2)

v jednom nebo více znaleckých ústavech a samostatně,

(3)

v jednom nebo více znaleckých ústavech a v jedné znalecké kanceláři,

(4)

samostatně,

(5)

v jedné znalecké kanceláři.

Je potřeba zdůraznit, že pokud znalec působí ve znaleckém ústavu, pak nevykonává
znaleckou činnost znalec jako takový, ale ústav, znalec v něm pak figuruje jako jakýkoli jiný
zaměstnanec či obdobná osoba, nikoli jako vykonavatel znalecké činnosti.
K§3
K odst. 1
Zakotvuje se zákonné určení, že v otázkách výkonu znalecké činnosti rozhoduje Ministerstvo
spravedlnosti nebo předsedové krajských soudů (v souladu s příslušností). Jiné orgány
rozhodují pouze, stanoví-li tak jiný zákon (např. orgány činné v trestním řízení).
Příslušný předseda krajského soudu může vnitřním předpisem touto agendou pověřit
některého ze svých spolupracovníků, zejména se předpokládá pověření místopředsedy
krajského soudu nebo referentů příslušného soudního oddělení (pravidlo je zakotveno
v ustanovení § 42 odst. 3). Takový postup je v souladu se správním řádem. Pokud by
veškerou agendu musel vykonávat osobně předseda nebo místopředseda krajského soudu, lze
se důvodně domnívat, že by jej zaměstnávala až do té míry, že by se jiné své práci mohl
věnovat pouze velice omezeně. Z tohoto důvodu rovněž příslušná část obecná části důvodové
zprávy předpokládá, že na soudech by nově měli přibýt referenti, kteří budou mít
vysokoškolské právnické vzdělání.
K odst. 2a 3
V prvním stupni ve věcech znalců a žadatelů (fyzických osob) o znalecké oprávnění rozhodují
předsedové krajských soudů. Ministerstvo spravedlnosti rozhoduje v prvním stupni pouze
ve věcech znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Ministerstvo tak nemůže v prvním
stupni rozhodnout o jmenování znalcem, o pozastavení oprávnění apod. V případě odvolání
pak Ministerstvo rozhoduje jako druhostupňový orgán (viz § 42). Proti rozhodnutí
Ministerstva spravedlnosti v prvním stupni je pak standardně možno podat rozklad, o kterém
bude rozhodovat vedoucí ústředního správního úřadu, tedy v tomto případě ministr
spravedlnosti.
S ohledem na aplikaci procesních předpisů lze uvést, že v řízeních týkajících se znalecké
činnosti se použije správní řád, neboť se jedná o výkon v působnosti v oblasti veřejné správy
a krajské soudy spadají podle § 1 odst. 1 správního řádu do kategorie jiných orgánů.
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K odst. 4
Toto ustanovení se blíže vyjadřuje k místní příslušnosti předsedů krajských soudů. S cílem
nezatěžovat (i s ohledem na potenciální počet odborníků - členů poradních sborů)
nepřiměřeně krajské soudy zřizováním poradních sborů pro veškeré obory a odvětví bylo
zvoleno řešení ve formě specializace krajských soudů, resp. jejich předsedů na určité obory
a odvětví. Pro pět největších oborů, kterými jsou doprava, ekonomika, stavebnictví,
strojírenství a zdravotnictví zůstávají i nadále příslušné krajské soudy podle místa sídla
znalce. Návrh zákona předpokládá, že znalec je fyzická osoba podnikající a tudíž se za
relevantní považuje sídlo znalce (§ 429 občanského zákoníku). Pro všechny ostatní obory
byly stanoveny specializované krajské soudy, které budou agendu daného oboru řešit pro
celou republiku. V průměru se jedná zhruba o 4 - 6 oborů připadajících na jeden krajský soud.
I s ohledem na tendenci elektronizace (např. elektronické vedení znaleckých deníků) se lze
domnívat, že toto opatření povede k úspoře finančních prostředků i úspoře času na straně
krajských soudů, a přesto nebude mít závažné dopady na samotné znalce či žadatele. Přehled
oborů spárovaný s určeným specializovaným krajským soudem lze nalézt v příloze k tomuto
zákonu. Při určování specializace krajských soudů byla zohledňována i příbuznost
jednotlivých oborů.
K odst. 5
Přílohou zákona je seznam příslušných předsedů krajských soudů. Každý předseda krajského
soudu má přiřazeno několik oborů, a to s ohledem na rovnoměrnou vytíženost. Rozdělení
oborů je vytvořeno s ohledem na praktické hledisko vytíženosti.
K odst. 6
Ustanovení vymezuje působnost předsedy krajského soudu. Pro výše zmíněných pět
největších oborů vykonávají předsedové soudů působnost v soudních obvodech, avšak
u zbývajících oborů mají působnost celostátní.
K§4
Seznam znaleckých oborů je stanoven v příloze zákona. Původně byla zvažována varianta
zakotvení seznamu oborů do vyhlášky, kterou by na základě tohoto zákona vydalo
ministerstvo, avšak v návaznosti na argumenty o oborech jakožto pravidlech pro vstup do
odvětví, s tím, že by podmínky měly být stanoveny zákonem, byla zvolena tato forma.
Jednotlivá odvětví pak již budou stanovena vyhláškou.
Jak již bylo výše uvedeno, specializace jsou dobrovolné a nejsou normativně zakotveny,
osoba vykonávající znaleckou činnost si specializaci může či nemusí zvolit.
Seznam oborů a odvětví byl doposud zakotven ve vyhlášce 123/2015 Sb. V návaznosti na
zavedení právního nároku je potřeba normativně zakotvit, v jakých oborech a odvětvích se
žadatel může ucházet o vznik znaleckého oprávnění a jaké požadavky na něj budou kladeny.
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K§5
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje podmínky, které zákon stanoví pro zisk znaleckého oprávnění
znalce. Znalcem se může stát pouze osoba fyzická. Tato osoba musí být odborně způsobilá
k výkonu znalecké činnosti, což se ověřuje zejména vstupní zkouškou, která je podrobněji
upravena dále a zároveň musí být dostatečná odbornost zajištěna i požadovanou délkou praxe
a vzděláním. Tyto kvalifikační požadavky jsou upraveny v ustanovení § 8 a blíže
specifikovány příslušnou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti pro jednotlivé obory
a odvětví. Od těchto nároků není možno se odchýlit. V souvislosti se zavedením právního
nároku na jmenování se jeví tento krok jako nezbytný k zachování vysokého standardu
výkonu znalecké činnosti.
Dále musí být fyzická osoba bezúhonná, což v praxi znamená, že nesmí být odsouzena
pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin v souvislosti s výkonem znalecké
činnosti (nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena). U úmyslných trestných činů tedy není
rozhodné, zda byly spáchány v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, ale jakýkoli
spáchaný úmyslný trestný čin je překážkou výkonu znalecké činnosti. Takto nastavená
bezúhonnost vylučuje osoby, které spácháním úmyslného trestného činu přišli o „mravní
integritu“. U nedbalostních trestných činů je naopak doplněna podmínka souvislosti
s výkonem znalecké činnosti.
Bezúhonnost a její prokazování je zakotveno v § 9.
Žadatel musí mít odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení. Tuto
podmínku je nutno posuzovat především s ohledem na konkrétní obor, odvětví a popř.
i specializaci, byla-li žadatelem zvolena. Volba specializace je na uvážení žadatele; žadatel si
specializaci zvolit nemusí. Jsou obory a odvětví, které bezpochyby nejsou nikterak náročné na
materiální zázemí, a naopak jsou takové, které vyžadují materiální zázemí značného rozsahu
(technické vybavení, mikroskopy, zdravotnické nástroje apod.). V některých případech bude
rovněž potřeba doložit smlouvu či jiný dokument, kterým žadatel prokáže, že je oprávněn
využívat rozličné prostory. Může se jednat kupříkladu o nájem prostor jako je pitevna.
Odpovídající materiální zázemí může žadatel rovněž prokázat například čestným
prohlášením, které bude obsahovat výčet zařízení, prostor, přístrojů apod., které žadatel
vlastní a plánuje je využívat k výkonu znalecké činnosti. Předpokládá se, že náležitosti
a způsob prokazování materiálního zázemí, stejně tak jako ostatních podmínek pro zápis
do seznamu, bude blíže upravovat prováděcí právní předpis. V otázce posuzování
odpovídajícího zázemí bude do budoucna zcela stěžejní role Ministerstva spravedlnosti,
neboť není pochopitelně cílem, aby se praxe u jednotlivých předsedů krajských soudů
výrazněji lišila nebo aby se posuzování této podmínky stalo možností, jak svévolně
rozhodovat o zápisu do seznamu, resp. žádost o zápis do seznamu odmítnout.
Překážkou pro výkon znalecké činnosti znalce a zápis do seznamu znalců je i skutečnost, že
byl žadatel v posledních třech letech pravomocně odsouzen za přestupek, konkrétně se jedná
o porušení základní povinnost znalce vykonávat znaleckou činnost s odbornou péčí a porušení
povinnost mlčenlivosti. Po uplynutí tříleté doby již tato odsouzení nejsou relevantní
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a překážka odpadá. Rozhodné je tedy, zda byl žadateli v posledních 3 letech uložen správní
trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké činnosti nebo pokuty ve výši
nejméně 100 000 Kč. Limitace je tak stanovena jednak věcným charakterem přestupku, tedy
porušení nejzávažnějších povinností a dále také závažností spáchaného přestupku, který
se odráží v uložené sankci.
Zároveň musí být fyzická osoba – žadatel plně svéprávná a nesmí být ani v úpadku, tedy
nesmí zde existovat překážka pravomocného rozhodnutí soudu, které rozhodl o úpadku
osoby. S ohledem na procesní ekonomii a s ohledem na skutečnost, že žadatelem o vznik
znaleckého oprávnění může být i cizinec, musí mít žadatel kontaktní adresu na území České
republiky. Na této adrese musí být k zastižení příslušnými orgány a jedná se rovněž
o rozhodnou adresu pro výpočet případných náhrad souvisejících s výkonem znalecké
činnosti.
Nevyžaduje se předložení dokladu o znalosti českého jazyka, jelikož se předpokládá, že
znalost českého jazyka v rozsahu potřebném pro výkon znalecké činnosti bude dostatečným
způsobem prokázána v rámci zvláštní části vstupní zkoušky, která se koná v českém jazyce.
Znalec je povinen komunikovat se soudem, OČTŘ či orgánem veřejné moci v češtině,
úředním a jednacím jazykem je český jazyk a znalecké posudky se tedy předkládají v českém
jazyce.
Jakmile dojde ke splnění výše uvedených podmínek, bude žadatel vyzván k účasti na vstupní
zkoušce. Náležitosti, průběh, forma a způsob vykonání vstupní zkoušky je blíže upraven
v následujících ustanoveních tohoto zákona a v prováděcí vyhlášce.
K odst. 2
Znalec má povinnost poté, co splnil veškeré ostatní předepsané podmínky pro vznik
znaleckého oprávnění (včetně vstupní zkoušky), složit bez výhrady slib do rukou předsedy
krajského soudu. Slib je skládán v rámci trvajícího správního řízení. Po složení slibu předseda
krajského soudu zapíše znalce do seznamu a tím rozhodne o vzniku oprávnění vykonávat
znaleckou činnost, přičemž se jedná o konstitutivní zápis, neboť až zápisem vzniká znalecké
oprávnění. Rozhodnutí o vzniku znaleckého oprávnění nabývá právní moci zápisem znalce do
seznamu znalců. Pokud by znalec vykonával znaleckou činnost před složením slibu či před
tím, než jej po složení slibu předseda krajského soudu zapíše, jednalo by se o porušení tohoto
zákona. Slib skládají rovněž osoby podle ustanovení § 25, které jednorázově vykonávají
znaleckou činnost, a fyzické osoby podle ustanovení § 12, chtějí-li být zapsány v České
republice do seznamu a vykonávat zde znaleckou činnost. I v těchto případech musí být slib
složen dříve, než je zahájen výkon znalecké činnost, resp. dříve než je vypracován znalecký
posudek. Textace slibu je s mírnými obměnami přejata ze zákona o znalcích a tlumočnících.
Zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů je možno provést
až po složení slibu.
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K§6
K odst. 1
Znalecké kanceláře jsou nově vzniklým subjektem, který může vykonávat znaleckou činnost.
Účelem vytvoření znaleckých kanceláří je dát znalcům, či jiným osobám možnost společně
podnikat v této oblasti. Zákon umožňuje, aby znalecká kancelář byla výlučně tvořena znalci,
ale je možno ji založit i jinými osobami, které budou znaleckou činnost vykonávat
prostřednictvím znalců, případně tyto varianty kombinovat.
Žádost o vznik znaleckého oprávnění se podává Ministerstvu spravedlnosti. Tento zákon
klade na žadatele několik podmínek. V první řadě se musí jednat o obchodní korporaci; jako
znaleckou kancelář nelze zapsat jiný subjekt (např. spolek, sdružení nebo veřejnou vysokou
školu).
Jak již bylo uvedeno, znalecká kancelář musí vykonávat znaleckou činnost pomocí znalce.
Znalecké oprávnění této kanceláře se pak přímo odvíjí od znaleckého oprávnění tohoto znalce
či více znalců, přičemž rozsah znaleckého oprávnění znalecké kanceláře musí být stejný jako
rozsah znaleckého oprávnění daného znalce. Zásadně tak bude znalecké oprávnění kanceláře
stejné jako znalecká oprávnění znalců, jejichž prostřednictvím bude svou činnost vykonávat.
Znalec může být vůči znalecké kanceláři v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu,
ale může být i její člen či společník.
Znalecká kancelář je obchodní korporací, kde většinu hlasovacích práv musí disponovat
znalci a většina členů statutárního orgánu musí být znalci. Pravidla pro obsazení orgánů
obchodních korporací je nutné zavést s ohledem na zaručení kvality znalecké činnosti.
Dále musí žadatel disponovat materiálním a personálním zázemí a vypracovanými pravidly
pracovních postupů, která budou zajišťovat řádný výkon znalecké činnosti. Tyto požadavky
je potřeba posuzovat individuálně v závislosti na konkrétním oboru, odvětví a specializaci.
Lze konstatovat, že jsou obory, kde je postačujícím materiálním vybavením běžné vybavení
kanceláře, u jiných oborů to mohou být však rozličná technická či jiná zařízení, zdravotnické
potřeby, počítačová technika či pronájem speciálního prostoru nutného k výkonu znalecké
činnosti (nájemní smlouva s nemocnicí v případě pitevny) apod. Další podmínkou je platná
kontaktní adresa na území České republiky, a to především z důvodu hospodárného
a efektivního zapojení znalecké kanceláře do výkonu znalecké činnosti.
Pro žadatele rovněž platí podmínka bezúhonnosti podle tohoto zákona. Podmínku
bezúhonnosti musí splňovat rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu žadatele anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena
statutárního orgánu žadatele.
Žadatel nesmí být v úpadku, neboť lze pochybovat, že by v takovém případě mohl efektivně,
odborně a nestranně vykonávat znaleckou činnost. Překážkou pro výkon znalecké činnosti je
stejně jako u znalců skutečnost, že byl žadateli v posledních třech letech uložen správní trest
zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké činnosti nebo pokuty ve výši nejméně
100 000 Kč.
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K odst. 2
Toto ustanovení zakotvuje, že znalec může být zaměstnancem, společníkem nebo členem
pouze jedné znalecké kanceláře. Působí-li znalec ve znalecké kanceláři, nemůže
pak vykonávat znaleckou činnost jako samostatný znalec. Toto opatření se jeví jako nutné
zavést s ohledem na zaručení kvality znalecké činnosti. Pokud by totiž znalci bylo umožněno
působit najednou v několika znaleckých kancelářích, mohly by vznikat nejasné struktury
s možnými dopady na objektivitu znaleckého posudku. Zároveň by pak bylo i namístě
pochybovat o tom, zda znalec může opravdu s náležitou péčí vykonávat znaleckou činnost
ve více subjektech najednou, popř. ještě navíc i samostatně.
K§7
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje podmínky, které musí žadatel splnit, aby se mohl stát znaleckým
ústavem. Předně musí být jednou z osob uvedených v písm. a), tedy znalecké ústavy budou
zpravidla vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi, státními podniky, ústavy,
nemocnicemi či jinými osobami veřejného práva nebo jejich organizačními složkami. Ačkoli
není vyloučeno, aby se znaleckým ústavem stala i osoba soukromého práva (typicky
například soukromá vysoká škola), toto ustanovení akcentuje v zásadě veřejnoprávní
charakter znaleckých ústavů, což lze považovat za jeden z výrazných rysů, ve kterých se liší
od znaleckých kanceláří. Stejně jako ostatní subjekty vykonávající znaleckou činnost musí být
i znalecké ústavy bezúhonné, nesmí být v úpadku. Zákon neklade na znalecký ústav
požadavek určitého počtu znalců působících v rámci takového znaleckého ústavu, proto je
možné, aby vznikaly znalecké ústavy bez ohledu na to, zda zaměstnávají znalce, ale o to víc
by měl být kladen důraz na podmínku materiálního a personálního zázemí, které bude dávat
záruku řádného výkonu znalecké činnosti. Znalecký ústav odvozuje svoji odbornost
především z výkonu vědeckovýzkumné činnosti. V této souvislosti musí mít žadatel rovněž
vypracována pravidla pracovních postupů. Pracovními postupy se rozumí zejména
organizační uspořádání znaleckého ústavu, kontrolní mechanizmy nebo jasné definování
odpovědnostních vztahů v rámci příslušné instituce. Překážkou pro výkon znalecké činnosti
je stejně jako v předchozích dvou případech skutečnost, že byl žadateli v posledních třech
letech uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké činnosti
nebo pokuty ve výši nejméně 100 000 Kč.
Další podmínkou je platná kontaktní adresa na území České republiky, a to především
z důvodu hospodárného a efektivního zapojení znaleckého ústavu do výkonu znalecké
činnosti.
Jednou z nejdůležitějších podmínek pro vznik znaleckého oprávnění ústavu je v tomto případě
výkon vědeckovýzkumné činnosti v příslušném oboru, odvětví a případně i specializaci, a to
alespoň po dobu 3 let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti. Tento požadavek má
zaručovat vysokou odbornou kvalitu znalecké činnosti. A v neposlední řadě musí žadatel ve
svých vnitřních předpisech uvést a doložit, jakým způsobem bude zajišťovat vzetí znaleckých
posudků na vědomí, jak vyžadují další ustanovení zákona.
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K odst. 2
Tento odstavec zakotvuje speciální právní úpravu pro některé žadatele charakteru organizační
složky státu nebo vnitřní organizační jednotky této složky, tedy např. Policejní prezidium,
krajská ředitelství Policie ČR, ministerstva, Akademie věd ČR atd., pro které se stanoví, že
namísto splnění podmínky vědeckovýzkumné činnosti mohou prokázat splnění podmínky
odborné způsobilosti k výkonu znalecké činnosti i jiným způsobem. Např. tím, že vysoká
odborná, personální, organizační a materiální úroveň těchto subjektů je upravena přísnými
předpisy jejich zřizovatelů (tedy zákony ČR, interními předpisy ministerstev, krajů atd.). Tyto
předpisy upravují přísná kvalifikační kritéria uchazečů, pravidla výběrových řízení, systém
celoživotního vzdělávání, pracovní, technické a stavební podmínky atd. Za odbornou úroveň
odpovídají zřizovatelé, tedy stát, ministerstva, kraje atd. a potažmo znalecké subjekty jako
celek. Zároveň velká část těchto veřejnoprávních subjektů investuje nemalé finanční
prostředky do dalšího zvyšování svého odborného kreditu, jako např. do procesu akreditace.
Vysokou odbornou úroveň personálu a vynikající systém práce a odpovídající materiálně
technické podmínky tyto subjekty v rámci tohoto procesu prokazují držitelstvím Osvědčení
o akreditaci uděleným národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci či
jinými způsoby. Dalším příkladem takového pracoviště může být Odbor kriminalistické
techniky a expertíz (OKTE), který taktéž disponuje osvědčením o akreditaci. Mnohé subjekty
dále provádějí dlouhodobou zlepšovatelskou či patentovou činnost, participují na vývoji
přístrojové techniky ve svém oboru či jsou členy mezinárodních oborových nebo profesních
organizací, využívají mezinárodní databáze apod. Z těchto důvodů jim je udělena určitá
výjimka z nutnosti prokázat vědeckovýzkumnou činnost v daném oboru, odvětví
či specializaci, neboť svou vysokou odbornou úroveň mohou dostatečně prokázat i jinak
a striktní požadavek na výkon vědeckovýzkumné činnosti lze považovat v těchto případech
za silně limitující.
Znalecký ústav je povinen komunikovat se soudem, OČTŘ či orgánem veřejné moci v
češtině, úředním a jednacím jazykem je český jazyk a znalecké posudky se tedy předkládají v
českém jazyce. Způsob, jakým znalecký ústav tento požadavek zajišťuje, není nutné speciálně
upravovat v zákoně.
Ostatní podmínky zůstávají stejné jako pro ostatní žadatele o vznik znaleckého oprávnění
znaleckého ústavu. Pro tyto osoby je zároveň zakotveno speciální ustanovení týkající
se pojištění a zvláštní přechodné ustanovení.
K§8
K odst. 1 a 2
Toto ustanovení blíže specifikuje, co je potřeba, aby žadatel prokázal, aby bylo možno
považovat podmínku odborné způsobilosti podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) za splněnou.
Zejména se tedy jedná o získání předepsaného vzdělání a délky praxe. Vysokoškolské
vzdělání musí být odpovídajícího směru zaměřené na daný obor a dané odvětví, a to nejméně
magisterského nebo inženýrského stupně, pokud je lze získat. Logické je, že pokud
vysokoškolský studijní program zaměřený na daný obor neexistuje, není možné takovou
podmínku naplnit a nastupuje nejvyšší možné dosažitelné vzdělání zaměřené na daný obor
a dané odvětví. Obory, ve kterých není možné získat vysokoškolské vzdělání, budou typicky
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řemeslné obory. Další podmínkou je aktivní odborná praxe zaměřená na daný obor a dané
odvětví, a to v délce deseti let. Dále pak musí žadatel úspěšně vykonat obě části vstupní
zkoušky, která je dále specifikována v ustanovení § 10. A v neposlední řadě musí v některých
případech získat i osvědčení o odborné způsobilosti. Toto osvědčení budou vydávat profesní
komory zřízené ze zákona. Pochopitelně jej není možné požadovat pro všechny obory a
odvětví, neboť všechny oblasti znaleckého zkoumání nejsou zároveň garantovány i některou
z komor zřízených ze zákona. Typicky se tak bude jednat například o Českou lékařskou
komoru, která bude vydávat osvědčení pro obor zdravotnictví, nebo o Komoru veterinárních
lékařů, která bude vydávat osvědčení pro obor Veterinární medicína. Podrobnosti o tom,
v jakých oborech či odvětvích je potřeba pro prokázání splnění podmínky odborné
způsobilosti toto osvědčení předložit, včetně normativního zakotvení toho, která komora je
oprávněna toto osvědčení vydat, bude upraveno ve vyhlášce vydané Ministerstvem
spravedlnosti. Co se týče bližších podmínek pro získání těchto osvědčení, předpokládá
se jejich úprava stavovskými předpisy jednotlivých profesních samospráv. Inspirací může být
úprava primářské licence v Licenčním řádu České lékařské komory. Komorám tak bude
poskytnut účinný nástroj, jakým budou moci garantovat odbornost svých členů
vykonávajících znaleckou činnost. Pro prokázání odborné způsobilosti bude v dále
v některých případech nutné předložit doklad o získání jiného osvědčení o odborné
způsobilosti zaměřené na daný obor a dané odvětví, nebo absolvování specializačního studia
zaměřené na daný obor a dané odvětví. Takové osvědčení bude vyžadováno, pokud
je to nezbytné k výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí.
Odstavec druhý pak slouží jako výkladové ustanovení k pojmu aktivní odborné praxe. Aktivní
odbornou praxí se tedy rozumí výkon odborných činností v příslušném oboru a odvětví,
a to po ukončení vysokoškolského studia, popřípadě jiného nejvyššího dosažitelného
vzdělání. Aktivní desetileté praxe musí bezprostředně předcházející podání žádosti o zápis do
seznamu znalců.
K odst. 3
Odstavec třetí promítá do zákona o znalcích úpravu o uznávání odborné kvalifikace
z členských států Evropské Unie, a to v návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
K odst. 4
Specializace znalce v rámci odvětví je dobrovolná, avšak pokud si ji znalec zvolí, je nutné
specializace zohlednit i při posuzování splnění podmínek odborné způsobilosti.
K odst. 5
Odstavec pátý zakotvuje možnost udělení výjimky žadateli, který nesplnil výše předepsané
podmínky. Výjimku může udělit ministerstvo, a to jak v případě žadatelů právnických osob,
kde je i jinak příslušné, tak i v případě žadatelů fyzických osob. Takové ustanovení je nutné
zejména pro odstranění případné tvrdosti zákona. Již v současné době se vyskytly případy,
kdy splnění podmínky vzdělání nebo praxe bylo nepřiměřeně přísné, příkladem může být
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žadatel, který daný obor přednáší na specializované vysoké škole v rámci předmětu s nízkou
časovou dotací, žadatel je uznávaným odborníkem, avšak teoreticky nesplňuje podmínku
nejvyššího možného vzdělání, jelikož formálně možnost získání vyššího vzdělání existuje,
avšak v tomto případě nevypovídá o odborné způsobilosti. Samozřejmě je vždy nutné, aby
byly ostatní podmínky splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku, že znalecká
činnost bude vykonávána s odbornou péčí.
K odst. 6
Byl-li znalec potrestán trestem zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké činnosti,
musí znovu úspěšně vykonat vstupní zkoušku a doložit nové osvědčení podle odstavce 1
písmeno d), a to nejpozději do 2 let od vykonání trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu
výkonu
znalecké
činnosti
nebo
od
upuštění
jeho
zbytku.
Ustanovení
o vstupní zkoušce podle § 10 se použijí přiměřeně. Ode dne vykonání trestu zákazu činnosti
do doby úspěšného složení opakované vstupní zkoušky a doložení nového osvědčení podle
odstavce 1 písmeno d) je oprávnění vykonávat znaleckou činnost znalce pozastaveno. Návrh
je částečně inspirován právní úpravou obsaženou v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kdy je podle tohoto zákona
podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z
odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti.
K odst. 7
Zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky k provedení zákona v oblasti odborné způsobilosti.
Ministerstvo tedy stanoví vyhláškou výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání
jiného osvědčení o odborné způsobilosti, nebo absolvovat specializační studium pro které je
nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou.
K§9
K odst. 1
Toto úvodní ustanovení pro otázku bezúhonnosti stanoví, že za bezúhonnou nelze podle
tohoto zákona považovat osobu, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin
nebo nedbalostní trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.
Spáchání jakéhokoli trestného činu je překážkou bezúhonnosti a není důležité, zda byl
spáchán v souvislosti s výkonem činnosti. Znalec spácháním úmyslného trestného činu ztrácí
„mravní integritu“, jelikož jsou znalci esenciálním prvkem při soudním rozhodování a míra
participace znalců je v soudních řízeních vysoká, je takový požadavek proporcionální.
V případě, že se na osobu hledí, jako by nebyla odsouzena, pak se považuje i pro účely tohoto
zákona za bezúhonnou (např. bylo-li odsouzení zahlazeno, byl-li udělen trest obecně
prospěšných prací a byl již vykonán apod.)
K odst. 2
Pokud se bezúhonnost dokládá výpisem z Rejstříku trestů, nemusí jej dokládat žadatel, neboť
předseda krajského soudu nebo ministerstvo mají povinnost si tento doklad opatřit sami.
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K odst. 3
Toto ustanovení dále upravuje způsoby, jakými je potřeba prokázat bezúhonnost
ve specifických případech.
Písmeno a) stanovuje, že žadatel, který se v posledních třech letech zdržoval déle
než 3 měsíce na území jiného státu, je povinen v rámci prokazování bezúhonnosti předložit
výpis z evidence trestů daného státu, nebo je-li to možné, výpis z Rejstříku trestů, v jehož
příloze by byly obsaženy informace z evidence trestů jiného státu). Tímto postupem se
zjednodušuje proces prokázání bezúhonnosti občanů členských států Evropské unie nebo
osob, které mají nebo měly na území Evropské unie bydliště, s ohledem na existenci
rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu
výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy a rozhodnutí Rady 2009/316/SVV
ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)
podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV.
Fyzická osoba, která není občanem České republiky, bude muset v souladu s písmenem b)
bezúhonnost prokázat předložením zákonem vymezené písemnosti.
V neposlední řadě právnická osoba, která obdobně jako fyzická osoba podle
písmene a), měla sídlo nebo vykonávala svou činnost v posledních třech letech nepřetržitě
alespoň tři měsíce mimo území České republiky, bude muset svou bezúhonnost dokládat
dokladem tohoto státu.
K odst. 4
Ustanovení odstavce 4 zakládá povinnost osob doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti,
v případě, že pro ně není možné získat výpis z evidence, který by dokládal bezúhonnost.
Takový postup v praxi není ojedinělý. V případě pochybností na straně soudu, zda daný stát
poskytuje výpis z evidence trestů, je možné učinit dotaz na ministerstvo.
K odst. 5
Odstavec 5 stanoví, že písemnost, kterou se může podle předcházejících ustanovení
prokazovat bezúhonnost, nesmí být ke dni podání návrhu na vydání povolení starší než tři
měsíce.
K odst. 6
S ohledem na skutečnost, že podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech se posuzuje bezúhonnost ve vztahu k výkonu znalecké činnost, zakotvuje se,
že ministerstvo nebo předseda krajského soudu mohou vyzvat žadatele, aby kromě dokladů
prokazujících bezúhonnost předložil rozhodnutí o odsouzení. Bude se jednat především
o situace, kdy předseda soudu nebo ministerstvo ze získaných dokladů a výpisů zjistí, že
žadatel již byl odsouzen a bude tak potřeba dále získat informaci, za jaký trestný čin a zda byl
případně spáchán v souvislosti s výkonem znalecké nebo podnikatelské činnosti (tato
skutečnost je relevantní pouze u nedbalostních trestných činů).
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K odst. 7
Ustanovení tohoto odstavce má vztah ke znaleckým ústavům a znaleckým kancelářím,
kdy podmínku bezúhonnosti musí splňovat rovněž fyzická osoba, která působí v těchto
právnických osobách jako statutární orgán nebo jeho člen anebo vykonává činnost
statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu. Toto opatření je nutné zavést s ohledem
na možnost obcházení podmínky bezúhonnosti.
K § 10
K odst. 1
Znalec je povinen jako jednu z podmínek pro výkon znalecké činnosti úspěšně vykonat
vstupní zkoušku. Tato zkouška se skládá ze dvou částí. Obecná část je společná pro všechny
obory a odvětví. Dle vyhlášky k tomuto zákonu bude této části předcházet školení,
tzv. znalecké minimum organizované Justiční akademií. Na závěr tohoto školení budou muset
žadatelé vyplnit test a složit tak tuto obecnou část zkoušky. V rámci této fáze dojde především
k přezkoušení všeobecných znalostí týkajících se znalecké činnosti s důrazem na znalosti
právní úpravy související se znaleckou činností a s řízením, ve kterém je možno podávat
znalecké posudky, a dále kupříkladu náležitostí znaleckého posudku a dalších znalostí.
Je-li podána žádost souhrnně pro více oborů, odvětví nebo specializací, vykonává se tato
zkouška pouze jednou; to neplatí, pokud jsou žádosti podávány samostatně. Pokud si žadatel
podá více žádostí na několik krajských soudů ve stejný den, považují se žádosti za podané
současně. Za absolvování školení a vykonání této zkoušky musí žadatel uhradit příslušný
poplatek.
Zvláštní část vstupní zkoušky si klade za cíl ověřit odborné znalosti žadatele týkající se
konkrétního oboru, odvětví a popřípadě i specializace, ve které zamýšlí vykonávat znaleckou
činnost. Rovněž za tuto část zkoušky musí žadatel zaplatit poplatek. Zkouška zahrnuje
zejména vypracování zkušebního znaleckého posudku, jeho vysvětlení a obhájení, a ústní
pohovor týkající se odborných otázek požadovaného oboru a odvětví. Poradní sbor, který
bude zkoušet tuto část, přihlédne během této části vstupní zkoušky i k žadatelem uvedené
specializaci.
Pro úplnost lze dodat, že u znalců, kteří byli jmenováni dle dosavadních právních předpisů
a během přechodného období si podají žádost o vznik znaleckého oprávnění podle tohoto
zákona, se považuje zvláštní část vstupní zkoušky za splněnou. Budou však muset absolvovat
obecnou část vstupní zkoušky.
Další podrobnosti o způsobu, formě a průběhu této zkoušky stanoví Ministerstvo
spravedlnosti ve vyhlášce.
K odst. 2
S ohledem na skutečnost, že obecná část vstupní zkoušky bude pro všechny obory a odvětví
totožná, je nadbytečné, aby žadatel skládal tuto zkoušku opakovaně v krátkém časovém
intervalu, zejména tedy pokud si najednou žádá o zápis ve vícero oborech či odvětvích, nebo
si o zápis žádá v krátkém časovém intervalu, který se pro tyto účely navrhuje v délce tří let.
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Obecná část vstupní zkoušky se bude považovat pro uvedené situace za splněnou, pouze
pokud dříve složil celou vstupní zkoušku. Pokud by to tak nebylo, lze se obávat toho, že by
mohlo být tohoto institutu zneužíváno.
K odst. 3
Tento odstavec a odstavce následující specifikují podrobnosti týkající se vykonání vstupní
zkoušky. V první řadě příslušný předseda krajského soudu posoudí splnění podmínek
uvedených v § 5 odst. 1 písm. b) až h) - tedy všechny podmínky kromě vstupní zkoušky a
složení slibu. Jsou-li tyto podmínky splněny, může být přistoupeno k vykonání vstupní
zkoušky, která by měla z důvodu hospodárnosti následovat, až pokud je zřejmé, že ostatní
podmínky byly splněny. Z dikce ustanovení § 12 odst. 6, podle kterého se řízení přeruší za
účelem vykonání vstupní zkoušky žadatelem, vyplývá, že zkouška není součástí řízení.
Poplatek bude splatný před vykonáním zkoušky a bez jeho zaplacení nebude možné zkoušku
konat. Zde je třeba postupovat podle obecných pravidel, tedy podle § 5 odst. 2 zákona o
správních poplatcích, podle kterého je v ostatních případech poplatek splatný před
provedením úkonu, v tomto případě před umožněním vykonání zkoušky samotné. Poplatky za
jednotlivé části vstupní zkoušky se hradí zvlášť. Po uhrazení poplatku bude žadateli
umožněno vykonat vstupní zkoušku. Pokud žadatel splní všechny zde uvedené podmínky,
musí mu být umožněno vykonat zkoušku nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti.
Především u obecné části vstupní zkoušky se přepokládá, že se bude konat periodicky vždy
pro určitý počet žadatelů společně. Nejdříve je potřeba absolvovat obecnou část vstupní
zkoušky, protože zajištění zvláštní části vstupní zkoušky je administrativně, organizačně i
finančně náročnější a tyto prostředky by neměly být vynakládány neúčelně.
K odst. 4 a 5
Pokud žadatel v některé části vstupní zkoušky neuspěje, může tuto část na žádost opakovat. K
zvláštní části vstupní zkoušky bude připuštěn až poté, co úspěšně splní obecnou část. Tyto
dvě zkoušky se zpravidla nebudou konat v jeden den. Pokud by žadatel ve lhůtě do 1 měsíce
od oznámení výsledku zkoušky nepožádal předsedu krajského soudu o opakování, bude se
mít za to, že žadatel neuspěl a nesplnil tím podmínky pro vznik znaleckého oprávnění. Před
opakováním zkoušky musí být opětovně uhrazen poplatek za její vykonání, případně poplatek
za příslušnou část zkoušky, která je opakována. Opakovaná zkouška se bude konat nejdříve
po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, ve které žadatel neuspěl.
Žadatelé o znalecké oprávnění by měli být na natolik vysoké odborné úrovni,
že by k opakování vstupní zkoušky mělo docházet pouze ve výjimečných případech, a proto
se umožňuje ji opakovat pouze jednou a až s určitým časovým odstupem.
Žadatel, který při zkoušce neuspěl, a to ani při jejím opakování, nebo žadatel, který
si nepožádal ve stanovené lhůtě o opakování, mohou další žádost o vznik znaleckého
oprávnění podat znovu až po uplynutí doby 5 let ode dne konání posledního pokusu zkoušky,
u které neuspěli.
Toto opatření je nutno zavést s ohledem na udržení vysoké kvality znalecké činnosti. Dva
pokusy na každou část zkoušky lze považovat za dostatečné, neboť je potřeba pro výkon
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znalecké činnosti vybírat pouze přední experty z jednotlivých oborů, odvětví a specializací.
Po uplynutí pěti let má žadatel opět nárok na dva pokusy každé části zkoušky.
K odst. 6
V návaznosti na ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu zákon o znalcích, znaleckých
kancelářích a znaleckých ústavech stanoví, že předseda krajského soudu za účelem vykonání
vstupní zkoušky žadatelem přeruší řízení. Toto ustanovení správního řádu umožňuje, aby
zvláštní zákony stanovily další případy nad rámec správního řádu, kdy orgán přeruší řízení.
O přerušení řízení se vydává usnesení. Jedná se o úkon, kterým se upravuje vedení správního
řízení, a proto je vyloučeno z přezkumu podle soudního řádu správního.
K odst. 7
Zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky, která bude provádět ustanovení zákona týkající se
vstupní zkoušky znalce.
K § 11
K odst. 1
Znalecké oprávnění vzniká u všech subjektů vykonávajících znaleckou činnost zápisem do
seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Tento zápis tak má ve vztahu ke
znaleckému oprávnění konstitutivní účinky. Nikdo nemůže vykonávat znaleckou činnost
dříve, než je do seznamu předsedou krajského soudu nebo ministerstvem zapsán.
K odst. 2 a 6
Toto ustanovení zakotvuje procesní postup vzniku znaleckého oprávnění a zápisu do
seznamu. Žadatel fyzická osoba podává žádost příslušnému předsedovi krajského soudu.
Žadatel, který se chce stát znaleckým ústavem, podává žádost Ministerstvu spravedlnosti,
stejně tak žadatel, který chce být zapsán do seznamu jako znalecká kancelář. Tato příslušnost
vychází z dosavadní praxe, kdy krajské soudy mají zkušenosti s fyzickými osobami a
ministerstvo se dlouhodobě zaměřuje na ostatní subjekty. Upouští se od koncepce, kdy
ministerstvo sice vyřizovalo primárně žádosti o jmenování znaleckým ústavem, ale mohlo
jmenovat i znalce. Z důvodu větší přehlednosti a efektivity právní úpravy se nově kompetence
stanoví zcela jednoznačně. Formulář, jehož prostřednictvím musí být podána příslušná žádost,
stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou a zveřejní jej na svých internetových stránkách.
Jednotný formulář spolu s možností jeho elektronického vyplnění ulehčí práci jak na straně
žadatelů, tak na straně správního orgánu. Žádost nebude možno podat jiným způsobem.
Žadatel musí ve formuláři uvést a správnímu orgánu tak předem oznámit, v jakém oboru a
odvětví, popřípadě specializaci, by chtěl v budoucnu vykonávat znaleckou činnost. Je možno
podat jednu žádost pro vícero oborů, odvětví a specializací. Při výběru oboru a odvětví musí
žadatel vycházet z přílohy k tomuto zákonu a vyhlášce, kterou se stanoví seznam odvětví pro
jednotlivé znalecké odbory. Výčet oborů a odvětví je taxativní, a proto není možno zvolit jiný
obor či odvětví, než je uvedeno v příloze. Žadatel si nově nemusí, avšak může zvolit svou
specializaci. Ministerstvo spravedlnosti by mělo v budoucnu stanovit seznam doporučujících
specializací, kterých by se žadatelé měli při svém výběru držet. Tento seznam by měl
v přiměřené míře přejímat již existující specializace, které ujednotí a přehledně uspořádá.
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Případnou volbu specializace se doporučuje pečlivě zvažovat, a to především s ohledem na
veškeré následky, které to s sebou přinese. Pokud si žadatel nezvolí specializaci, má se za to,
že může vykonávat znaleckou činnost ve všech podoblastech příslušného odvětví. Důvodem
pro odmítnutí provedení znaleckého úkonu není subjektivní pocit subjektu vykonávajícího
znaleckou činnost, že dané problematice již nerozumí, proto se doporučuje si specializace
stanovit, neboť za bezdůvodné odmítnutí vykonání znalecké činnosti hrozí dané osobě postih.
Nestanovení specializace sice může působit lákavěji především s důrazem na potenciální
množství práce, ale osoba vykonávající znaleckou činnost by měla mít především na paměti,
že tuto činnost musí vykonávat řádně a s náležitou (nejenom) odbornou péčí. V neposlední
řadě lze uvést, že pokud si žadatel-fyzická osoba nestanoví specializaci, bude v průběhu
odborné části vstupní zkoušky přezkušován z plného rozsahu daného odvětví.
K odst. 3
V tomto odstavci se upravuje zjednodušený zápis do seznamu, pokud bylo žádosti žadatele
vyhověno. Předseda krajského soudu nebo ministerstvo pak nemusí vyhotovovat rozhodnutí,
ale rovnou znalce, znaleckou kancelář či znalecký ústav zapíše do seznamu. Tento zápis má
konstitutivní účinky. Zápis musí být proveden do deseti pracovních dní ode dne splnění
veškerých podmínek. Poslední podmínkou, která musí být splněna, bude u znalců složení
slibu, u znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů je situace odlišná, neboť tyto subjekty
neskládající slib ani vstupní zkoušku. Jakmile však bude mít ministerstvo veškeré potřebné
podklady, mělo by být schopno vyhodnotit, zda žadatel splňuje všechny podmínky a pokud
tomu tak je, zapíše žadatele do seznamu. Pokud žadatel nesplní podmínky pro zápis do
seznamu, vyhotoví se standardně rozhodnutí. Tento postup má zajistit nižší míru
administrativní náročnosti, efektivitu a rychlost na straně příslušného orgánu a rovněž větší
flexibilitu z pohledu žadatele o znalecké oprávnění. Zákon stanoví, že rozhodnutí nabývá
právní moc zápisem znalce do seznamu znalců. Úprava nabytí právní moci je nutná, jelikož
subsidiární předpis, správní řád, neupravuje obecně okamžik nabytí právní moc v případě, že
se rozhodnutí nevyhotovuje. Obdobou konstrukci jako zde navrhovanou již právní řád zná, a
to například u zákona o spotřebitelském úvěru (§ 11).
K odst. 4
Aby měli znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav možnost se prokázat, že byli zapsáni do
seznamu a že disponují oprávněním vykonávat znaleckou činnost, je znalci vydává průkaz a
potvrzení, které jej opravňuje k tomu, aby si nechal zhotovit znaleckou pečeť. Podrobnou
specifikaci toho, jak má znalecká pečeť vizuálně vypadat a co je na ní uvedeno, stanoví
ministerstvo vyhláškou. Stejně tak jako další podrobnosti týkající se průkazů (vzor,
náležitosti).
K odst. 5
Dojde-li ke změně skutečností – podmínek, na jejichž podkladě bylo rozhodnuto o vzniku
znaleckého oprávnění, musí tyto změny znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav nahlásit
příslušnému orgánu. Změna v těchto skutečnostech může vést k tomu, že subjekt již nadále
nebude splňovat podmínky pro vznik znaleckého oprávnění. Je-li porušena tato oznamovací
povinnost, dopouští se tím subjekt přestupku. Rozhodnou dobou, od které počíná běžet
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desetidenní lhůta, během níž musí dojít k oznámení správnímu orgánu, je okamžik, kdy
předmětná změna nastala.
Podmínky pro zápis do seznamu musí být splňovány po celou dobu, kdy je tato osoba zapsána
do seznamu. Pokud kdykoli po dobu zápisu předseda krajského soudu nebo ministerstvo
zjistí, že daná osoba již nesplňuje podmínky pro vznik znaleckého oprávnění (např. přestane
být bezúhonná), bude postupovat v souladu s 14. Znalec má navíc informační povinnost vůči
předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu a musí veškeré změny skutečností v souladu s
§ 24 bezprostředně oznámit. Je-li možné nedostatek určité podmínky zhojit a nehrozí-li
nebezpečí z prodlení, vyzve nejprve znalce, znaleckou kancelář či znalecký ústav, aby tuto
situaci napravili, a poskytne přiměřenou lhůtu k nápravě. Hrozí-li však nebezpečí z prodlení
nebo nelze-li současný stav zhojit (např. absenci bezúhonnosti nelze v přiměřené lhůtě zhojit),
nebo nedojde-li ani po uplynutí přiměřené lhůty k nápravě, rozhodne příslušný orgán o zániku
oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
K § 12
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje, za jakých podmínek může být osoba z jiného členského státu
Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, která je držitelem znaleckého oprávnění obdobného tomu
v České republice, zapsána do seznamu i v České republice. Toto ustanovení se nevztahuje na
osoby, které nemají znalecké oprávnění ani ve svém domovském státě. Kromě této podmínky,
je zde i podmínka rozdílové zkoušky a znalosti českého jazyka. Zavedení tohoto opatření je
v souladu s unijním právem [tzv. kompenzační opatření podle § 10 zákona č. 18/2004 Sb., o
uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů]. Rozdílová zkouška bývá
zpravidla v češtině. Za právnickou osobu skládá rozdílovou zkoušku jednatel společnosti nebo
jiná pověřená osoba. Podrobnosti budou stanoveny ve vyhlášce. Splní-li fyzická osoba
podmínky podle písmene a) a b), bude po složení slibu podle odstavce 2 zapsána do seznamu
jako znalec, obchodní korporace bude zapsána jako znalecká kancelář, a jiná osoba podle § 7
odst. 1 písm. a) jako znalecký ústav. Na tyto osoby se pak bude bez dalšího vztahovat stejná
právní úprava jako na znalce resp. znalecké kanceláře a znalecké ústavy zapsané do seznamu.
K odst. 2.
Rozdílová zkouška slouží k ověření znalosti právních předpisů.
Ustanovení mimo jiné zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti, aby vyhláškou upravilo
podrobnosti týkající se rozdílové zkoušky, jejího výkonu, formy a průběhu. V zásadě se
rozdílovou zkouškou budou ověřovat obdobné skutečnosti jako obecnou částí vstupní
zkoušky znalce, se speciálním důrazem na vnitrostátní právní předpisy a s možností zařadit i
některé odborné otázky týkající se konkrétního oboru a odvětví, popř. specializace.
Ustanovení o vstupní zkoušce se použije přiměřeně i pro zkoušku rozdílovou, jedná se
především o pozastavení řízení, lhůty pro účast na rozdílové zkoušce či možnost opakování
této zkoušky.
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K odst. 3
Fyzická osoba podle odstavce 1, která chce být v rámci České republiky zapsána, v seznamu a
vykonávat znaleckou činnost musí složit do rukou ministra spravedlnosti nebo jím pověřené
osoby slib. Text slibu je stejný jako u znalce, kterému vzniklo oprávnění podle § 5. Slib musí
být složen bez výhrady. Znaleckou činnost může tato osoba vykonávat až ode dne zápisu do
seznamu, nikoli dříve.
K § 13
K odst. 1
Účelem tohoto ustanovení je pozastavit znalci výkon znalecké činnosti na určitou dobu,
v případě, že nebylo shledáno jako vhodné, žádoucí či přiměřené přistoupit přímo ke zrušení
znaleckého oprávnění. K pozastavení znaleckého oprávnění může docházet ex offo nebo na
vlastní žádost.
Odstavec 1 blíže specifikuje ty situace, ve kterých dochází k pozastavení výkonu znalecké
činnosti vždy. Zároveň je vždy stanovena i lhůta, po kterou má být znalecké oprávnění
pozastaveno.
Jedná se tedy o tyto situace:
a) bylo zahájeno trestní stíhání znalce pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti v souvislosti s výkonem znalecké nebo podnikatelské činnosti, a to do doby
pravomocného skončení trestního stíhání,
b) bylo zahájeno trestní stíhání znalce, který působí jako jediný znalec v rámci oboru a
odvětví ve znalecké kanceláři, dojde k pozastavení oprávnění i znalecké kanceláře, což je
logické s ohledem na fakt, že znalecká kancelář vykonává svou činnost a odvozuje své
oprávnění od samotného znalce,
c) znalec byl vzat do vazby nebo nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu
trvání výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, nebo
d) o pozastavení činnosti sám znalec písemně požádá a uvede, na jakou dobu má být
znalecké oprávnění pozastaveno.
Je však důležité, aby pozastavování výkonu znalecké činnosti nebo zneužíváno či nadužíváno,
proto by k žádosti podle písm. d), měl znalec vždy přistupovat s rozmyslem a po důkladném
zvážení situace.
K odst. 2
V odstavci 2 jsou blíže upraveny ty situace, kdy k pozastavení znaleckého oprávnění nemusí,
ale může dojít. Nutné je vždy individuální posouzení každého případu.
Písmeno a) cílí především na ty případy, kdy osoba sama žádost o pozastavení činnosti
nepodá, ale dlouhodobě se ze závažných důvodů znalecké činnosti nevěnuje (například pro
tyto důvody odmítá dlouhodobě podávat znalecké posudky). Předseda krajského soudu
či ministerstvo posoudí individuální okolnosti takového případu a shledají-li to důvodné,
mohou znalecké oprávnění pozastavit. Typicky se bude jednat například o dlouhodobou
pracovní neschopnost, dlouhodobý pobyt v zahraničí, o nepřetržitou péči o rodinného
příslušníka či dlouhodobé pracovní vytížení výkonem jiné než znalecké činnosti apod. Dále se
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nechává na uvážení příslušného orgánu, aby oprávnění pozastavil v případě, kdy bylo
zahájeno řízení o omezení svéprávnosti (písmeno c)), a to do doby nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým se toto řízení končí. Cílem těchto opatření je zajistit aktuálnost seznamu.
K odst. 3 a 4
Toto ustanovení blíže specifikuje dobu, po kterou lze mít pozastaveno znalecké oprávnění
v případě podle odst. 1 písm. c), že si znalec sám o pozastavení znaleckého oprávnění požádá.
Nejdéle je možné požádat o pozastavení znaleckého oprávnění najednou na 3 roky, ale tuto
žádost lze podávat opakovaně. Celková doba pozastavení znaleckého oprávnění na žádost
však nesmí být delší než 6 let za celou dobu výkonu znalecké činnosti. Kupříkladu, podá-li si
znalec opakovaně žádost o pozastavení znaleckého oprávnění ze závažných zdravotních
důvodů, může ji podat šestkrát na jeden rok, dvakrát na tři roky, třikrát na dva roky apod.
Jakmile dojde k tomu, že je znalci pozastaveno znalecké oprávnění, musí o této skutečnosti
neprodleně informovat veškeré své zadavatele dosud nerozpracovaných znaleckých posudků,
neboť po dobu pozastavení znaleckého oprávnění nesmí vykonávat znaleckou činnost. Znalec
může dokončit již rozpracované posudky, není-li to v rozporu s důvodem pozastavení
činnosti. V rozporu s důvodem pozastavení činnosti by to mohlo být zejména v případech
podle odst. 1 písm. a) nebo b), v případech podle odst. 1 písm. c) nebo v případech podle odst.
2 písm. b) bude záležet především na tom, zda je znalec prakticky schopen znalecké posudky
dokončit, či nikoli. Pokud by toho nebyl schopen, znalecké posudky již nedokončí. Obdobně
toto platí i pro znalecké posudky, které jsou již podané, ale vyžadují si ještě určité doplnění
nebo jejich vysvětlení. Na znaleckých posudcích, které byly zadány, ale ještě na nich nezačal
pracovat, již pracovat ani začít nesmí.
V rozhodnutí o pozastavení znalecké činnosti by mělo být blíže ozřejměno, které znalecké
posudky spadají do jaké kategorie. Předseda krajského soudu či ministerstvo zjistí počet
rozpracovaných znaleckých posudků z evidence.
K odst. 5
Skutečnost, že bylo pozastaveno znalecké oprávnění, a dobu, na kterou bylo pozastaveno,
a tedy dobu, za kterou mělo dojít k ukončení tohoto pozastavení, zaznamená příslušný orgán
do seznamu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dnů ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí. Jak je uvedeno v odstavci 6, odvolání nemá v tomto případě
odkladný účinek, proto bude údaj o pozastavení znaleckého oprávnění zaznamenán
do seznamu bez ohledu na to, zda byl podán rozklad nebo odvolání.
K odst. 6
Proti rozhodnutí o pozastavení znaleckého oprávnění je vyloučen odkladný účinek takového
odvolání. Odvolání se tudíž přiznává pouze devolutivní účinek. Odvolání se nepřiznává
odkladný účinek, neboť je zde naléhavý veřejný zájem na tom, aby takováto osoba nemohla
pokračovat ve výkonu znalecké činnosti. Lze se domnívat, že případným výkonem znalecké
činnosti takovouto osobou by mohla být způsobena jiným osobám vážná újma, a to zejména
v situaci, kdy bylo pozastaveno znalecké oprávnění z důvodu zahájení trestního stíhání
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti či při nastoupení výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody. Kromě těchto zjevných případů může újma (např. způsobená pozdním dodání
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zpracovávaného znaleckého posudku) vzniknout i v dalších případech jako jsou závažné
zdravotní okolnosti, zahájení jiného trestního stíhání, nebo zahájení řízení o omezení
svéprávnosti atd.
Proti rozhodnutí ministerstva se podává rozklad, ale i zde se subsidiárně použije právní
úprava odvolání, tudíž není přiznán odkladný účinek ani rozkladu. O odvolání proti
rozhodnutí příslušného krajského soudu rozhoduje ministerstvo. O rozkladu rozhoduje ministr
spravedlnosti.
K odst. 7
Odstavec šestý míří na situace, kdy byl znalci uložen trest zákazu činnost, tento trest byl
vykonán, avšak aby byl znalec znovu oprávněn provádět znaleckou činnost, je nutné, aby
znovu složil vstupní zkoušku a získal osvědčení od příslušné komory. Do doby, než tyto
podmínky znalec splní, bude jeho znalecké oprávnění pozastaveno ex lege.
K § 14
K odst. 1
Znalecké oprávnění může zaniknout na základě rozhodnutí nebo na základě zákona. Odstavec
první upravuje situace, kdy správní orgán zruší znalci oprávnění vykonávat znaleckou
činnost. Tyto případy jsou natolik závažné, že pokud jen některá z předvídaných situací pod
písmeny a) až d) nastane, je nutné, aby oprávnění k výkonu znalecké činnosti zaniklo.
Důvodem pro zánik znaleckého oprávnění je skutečnost, že osoba již přestala splňovat
podmínky pro vznik znaleckého oprávnění.
V případě většiny podmínek pro zápis do seznamu se jedná o skutečnost, kde si lze představit,
že předseda krajského soudu nebo ministerstvo uplatní postup dle odstavce 2, jedná-li se o
takovou podmínku, kterou lze za přiměřený čas napravit. Stejně tak při zrušení znaleckého
oprávnění dle písm. b) nedoložení dokladu o uzavření povinného pojištění lze zhojit, avšak
musí zde být přihlédnuto ke všem okolnostem případu, protože není možné, aby subjekt
dlouhodobě vykonával znaleckou činnost v situaci, kdy není řádně pojištěn.
Dalším případem je situace, kdy nebylo znalci, znalecké kanceláři nebo znaleckému ústavu
pozastaveno znalecké oprávnění, ale zároveň nemůže ze závažných důvodů dlouhodobě
vykonávat znaleckou činnost nebo ji nemůže vykonávat řádně (s ohledem na další skutečnosti
– např. nepobývá na území ČR). Znalecké oprávnění sice není omezené věkem, je však
nepopiratelné, že některé obory a odvětví vyžadují dobrou fyzickou kondici (např.
dendrologie), a tyto pak nelze od určitého věku vykonávat řádně. I toto může být důvodem
pro zánik znaleckého oprávnění ze seznamu. V této situaci rozhodne příslušný orgán o zániku
znaleckého oprávnění. Není účelem, aby v seznamu zůstávaly zapsány subjekty, které
dlouhodobě stejně znaleckou činnost nevykonávají, a tudíž ztrácejí kontakt s touto profesí a
mají nedostatek praktických zkušeností.
Pod písmenem d) je pak zakotvena speciální situace s odkazem na příslušná ustanovení o
dohledové činnosti, tedy situace, kdy orgán dohledu zjistí, že subjekt v posledních pěti letech
nezpracoval alespoň tři znalecké posudky. Pokud se nejedná o případy hodné zvláštního
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zřetele, jedná se rovněž o důvod pro zánik znaleckého oprávnění (výjimkou může být např.
situace, kdy by se jednalo o jediného znalce pro dané odvětví apod.).
K odst. 2
Odstavec 2 stanoví, že je-li to možné a nehrozí nebezpečí z prodlení, musí příslušný správní
orgán před rozhodnutím o zániku znaleckého oprávnění subjekt vyzvat k nápravě a stanoví
mu k tomu přiměřenou lhůtu. Ne vždy lze ale nedostatky, pro které by mělo být jinak
rozhodnuto o zániku znaleckého oprávnění znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého
ústavu, zhojit v přiměřené lhůtě. Zároveň pokud by tímto postupem byl ohrožen řádný výkon
znalecké činnosti či další osoby a hrozilo by nebezpečí z prodlení, orgán k tomuto postupu
nepřistoupí a rozhodne o zániku znaleckého oprávnění.
K odst. 3
Odstavec 3 upravuje zánik znaleckého oprávnění na základě vlastní žádost nebo na základě
zákonem presumované skutečnosti. Je-li o zrušení znaleckého oprávnění požádáno, příslušný
správní orgán musí takovéto žádosti vyhovět. K zániku rovněž dochází v případě, že znalec
zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého nebo pokud znalecká kancelář či znalecký ústav zanikl.
V těchto případech není nadále možné, aby zmíněné subjekty nadále vykonávaly
z objektivních příčin znaleckou činnost.
K odst. 4 a 5
Zakotvuje se povinnost v případě zániku znaleckého oprávnění vrátit bez zbytečného odkladu
podklady zadavateli a znalecké pomůcky příslušnému orgánu.. Porušení této povinnosti
osoby, které zaniklo znalecké oprávnění, je přestupkem, za který lze uložit správní trest
peněžitého charakteru. Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby se osoby po zániku
znaleckého oprávnění i nadále vydávat za subjekty vykonávající znaleckou činnost, v případě
navrácení podkladů je cílem, aby se k těmto (často jedinečným) podkladům nezbytným
pro zpracování znaleckého posudku dostala bezodkladně jiná osoba a vyhotovení znalecké
posudku nebylo nepřiměřeně zpožděno.
Pokud by se jednalo o situaci, kdy znalec zemřel, pak by měl znalecké pomůcky navrátit jeho
dědic nebo jiná osoba, která má tyto věci u sebe, pokud by se tak nestalo, jednalo by se o
přestupek podle ustanovení § 40.
K § 15
Toto ustanovení zakotvuje vedení seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů,
jež bude nahrazovat seznam stávající.
K odst. 1
Správcem toho seznamu bude Ministerstvo spravedlnosti, které na vedení seznamu bude dále
spolupracovat s jednotlivými předsedy krajských soudů, které budou mít jakožto správní
orgány editační přístup do toho seznamu tak, aby mohly zapisovat nové znalce, zaznamenávat
případné správní tresty apod. Seznam se bude skládat ze dvou částí, a to části veřejné a části
neveřejné. Taxativně stanovené údaje v § 15 označené jako veřejné budou dostupné
prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti veřejnosti. A to především z
toho důvodu, aby veřejnost mohla získat přehled o výkonu znalecké činnosti a vybrat
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si případně vhodný subjekt pro zpracování znaleckého posudku. Z tohoto důvodu, jak je dále
uvedeno, jsou uveřejňovány i některé správní tresty, a to především s ohledem na prvek
veřejné kontroly a preventivní působení těchto správních trestů, kdy pro znalce, znaleckou
kancelář či znalecký ústav může být dosti velkou motivací pro výkon znalecké činnosti s co
největší péčí už samotná skutečnost, že by správní trest za porušení povinností podle tohoto
zákona mohla být uveřejněna.
K odst. 2
Jak vyplývá z ustanovení toho odstavce, do neveřejné části tohoto seznamu má přístup
Ministerstvo spravedlnosti a jednotlivé krajské soudy, a to především z důvodu plnění funkce
správního orgánu. Na základě odůvodněné žádost zaslané na Ministerstvo spravedlnosti může
být přístup do neveřejné části seznamu umožněn i jiným orgánům veřejné moci, typicky
soudů, které budou znalce ustanovovat pro potřeby řízení u nich vedených, nebo orgánům
činným v trestním řízení. Přístup se bude udělovat v nezbytném rozsahu, může být tedy
omezen jak časově, tak i věcně, do jakých oblastí bude mít orgán veřejné moci přístup.
K odst. 3
V odstavci 3 je postaveno na jisto, že subjekty vykonávající znaleckou činnost mají přístup ke
všem údajům, které se jich týkají. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav mají právo
nahlížet do neveřejné části seznamu, ne však všeobecně, ale pouze v rozsahu údajů týkajících
se jejich osoby.
K odst. 4
Údaje, které budou státnímu orgánu poskytnuty, mohou být vždy použity jen v míře, která je
nutná ke splnění úkolu. Toto pravidlo je v souladu s obecným pravidlem, kdy orgány
vykonávají svou činnost jen v mezích své působnosti.
K § 16
K odst. 1
Do seznamu se zapisují identifikační údaje jako je jméno, identifikační číslo, adresa sídla,
kontaktní adresa, dále kontaktní údaje jako telefonní kontakt či adresa datové schránky. Z
těch nejdůležitějších údajů se zde zapisuje ještě obor a odvětví, popřípadě specializace, ve
kterých smí být zapsanou osobou vykonávána znalecká činnost. Dále se zde zaznamenává
datum zápisu do tohoto seznamu a údaj o tom, zda subjekt vykonávající znaleckou činnost
vznikl, tedy byl zapsán, podle tohoto zákona nebo podle zákona o znalcích a tlumočnících.
Pokud došlo k pozastavení znalecké činnosti, zapíše se tento údaj rovněž do seznamu, a to
včetně doby, na kterou k pozastavení došlo. Rovněž jsou zde zapsány údaje o spáchaných
přestupcích a uložených správních trestech, a to vždy po dobu 5 let ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o přestupku. Po uplynutí této doby se údaj přesouvá do neveřejné části
seznamu. Pokud jde o znaleckou kancelář, zapisují se zde další důležité skutečnosti, např.,
prostřednictvím kterých znalců znalecká kancelář vykonává svou činnost.
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K odst. 2
Dobrovolně, především za účelem zajištění lepšího kontaktu se znalcem, znaleckou kanceláří
či znaleckým ústavem, si tyto subjekty mohou rovněž nechat zapsat svou emailovou adresu či
odkaz na webové stránky týkající se jejich vlastní znalecké činnosti.
K odst. 3
Zákon zde stanoví další údaje, které se do seznamu zapisují, ale jsou vždy zapsány jako údaje
neveřejné, neboť nebyl shledán důvod, aby tyto údaje byly uveřejněny, popř. se jedná o údaje,
které využívá správní orgán pro svou činnost, ale není nezbytně nutné je uveřejňovat (např.
údaj o provedení kontroly znaleckého posudku či kontroly znaleckého deníku, obdržení
stížnosti a způsob jejího vyřízení apod.).
K odst. 4
V tomto bodě zůstává zachována stávající právní úprava, kdy znalci, který nemá doposud
přiděleno identifikační číslo, bude toto přiděleno v okamžiku zápisu správcem základního
registru prostřednictvím příslušného krajského soudu. Základním registrem osob se myslí,
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci podle
§ 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob přidělování identifikačních čísel osob je upraven v § 27 odst. 4 zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech, ve znění senátního tisku 260. Podle tohoto ustanovení se
identifikační číslo osoby přidělí na základě elektronického požadavku příslušného
agendového místa, přičemž agendovým místem, na základě jehož požadavku bude znalci
vydáno identifikační číslo osoby, bude v daném případě Ministerstvo spravedlnosti - viz § 24
písm. a) bod 1 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění senátního tisku 260.
K odst. 5 a 6
Změnu všech údajů, které jsou zapisovány do tohoto seznamu (veřejně i neveřejně), je znalec
povinen hlásit příslušnému krajskému soudu a znalecká kancelář a znalecký ústav
ministerstvu, a to do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. To neplatí,
jedná-li se o vyjmenované změny, které by si měl orgán zjistit sám. Tato úprava vychází
z ustanovení § 49 živnostenského zákona. Z důvodu zmírnění administrativní zátěže
v případě, že by byl pro různé obory zapsán u více krajských soudů, splní svoji oznamovací
povinnost oznámením změny údajů jednomu příslušnému soudu. Seznam je centrální,.
provedená změna se tedy promítne u všech krajských soudů. Týká-li se změna pouze
některého z oborů, v nichž je zapsán, např. změna způsobu výkonu znalecké činnosti jen u
jednoho z oborů, je znalec povinen nahlásit změnu krajskému soudu příslušnému právě pro
tento obor.
Zároveň by o každé změně, kterou je znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav povinen
hlásit, měl být doložen doklad, který tuto změnu osvědčuje. Změny jsou do seznamu
zaznamenány v co nejkratším možném termínu, tedy bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se
příslušný orgán o této změně dozví.
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K § 17
K § odst. 1
Ustanovení vymezuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, které jsou
nezbytné pro fungování seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů.
K § odst. 2 až 5
Ustanovení zakládá povinnost vyjmenovaných správních orgánů, soudů a veřejnoprávních
korporací sdělovat ministerstvu údaje vedené v jimi spravovaných evidencích, které jsou
nezbytné pro řádné vedení seznamu.
K § 18
K odst. 1
Žádný se subjektů oprávněných podávat znalecké posudky nesmí znalecký posudek podat,
jestliže lze mít pochybnost o jeho podjatosti. Cílem tohoto ustanovení je vyloučit osoby, které
by mohly mít poměr k věci, zadavateli, k orgánu veřejné moci, účastníkovi řízení či jeho
zástupci, a tak zamezit možnosti podat znalecký posudek, který by mohl být výrazně
subjektivně ovlivněn, a to jak negativně, tak pozitivně. Je potřeba, aby při zpracování
znaleckého posudku byl kladen důraz na zachování maximální možné míry objektivity, které
lze dosáhnout.
K odst. 2
Odstavec dvě zakotvuje postup znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu v případě, že
se dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí podat znalecký posudek. Existenci této skutečnosti
musí uvedené subjekty oznámit zadavateli, a to nejenom v případě, že se jedná o orgán
veřejné moci, ale i v případě že by se jednalo o soukromoprávního zadavatele, neboť
zadavatel má za jakékoli situace právo vědět, že u osoby, kterou si vybral ke zpracování
znaleckého posudku, lze mít pochybnosti o její nepodjatosti. Tato skutečnost nemusí být totiž
zadavateli z vlastní činnosti známa. Osoba vykonávající znaleckou činnost musí oznámit, že
existují skutečnosti, pro které nesmí podat znalecký posudek, a to bezodkladně, jakmile
vzniknou, a kdykoli po dobu, kdy je ustanovena pro zpracování znaleckého posudku, neboť
v i v průběhu prací na znaleckém posudku mohou vyjít na světlo skutečnosti, které budou
pochybnost nepodjatosti zakládat, ačkoli nebyly dříve zřejmé.
Ustanoví-li znalce orgán veřejné moci, tak tento orgán rozhodne o tom, zda bude znalec,
znalecká kancelář či znalecký ústav vyloučen z podání znaleckého posudku. Jedná-li se
o soukromoprávního zadavatele, znalec, znalecká kancelář či znalecký ústav jsou povinni
splnit svou informační povinnost a zároveň nesmí podat znalecký posudek, jinak by se
dopustili spáchání přestupku.
K odst. 3
Ustanovení týkající se vyloučení znalce se přiměřeně použijí i pro konzultanta. I tento se
nesmí podílet na zpracování znaleckého posudku, resp. se nesmí vyjadřovat k dílčím otázkám
týkajících se tohoto posudku, lze-li mít pochybnosti o jeho nepodjatosti. Konzultant však
neoznamuje svou pochybnost o jeho nepodjatosti zadavateli, ale znalci, který ji případně
přetlumočí zadavateli, který ostatně musí s přibráním konzultanta vyslovit souhlas. Znalec
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případně může i sám ještě před ustanovení konzultanta, pokud mu jsou v předstihu oznámeny
jeho obavy o případné nepodjatosti, rozhodnout, že rovnou navrhne zadavateli konzultanta
jiného.
K § 19
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje podmínky, za nichž by měl být znalec, znalecká kancelář i
znalecký ústav povinen odmítnout vykonat znalecký úkon, a to jak pro orgán veřejné moci,
tak pro jiného zadavatele.
Jedná se o taxativní výčet. V první řadě je zde postaveno na jisto, že pozastavení znalecké
činnosti je legitimním důvodem pro odmítnutí. Znalec, kterému byla pozastavena činnost ať
na vlastní žádost či z moci úřední, nesmí v souladu s ustanovením § 27 znaleckou činnost
dočasně vykonávat. Dále znalec musí rovněž odmítnout vykonat znaleckou činnost, nemá-li
znalecké oprávnění v oboru, odvětví či specializaci (má-li ji stanovenu). Pokud by znalec
podal znalecký posudek nad rámec znaleckého oprávnění, jedná se o přestupek. Dalším
důvodem je, že množství zadaných, ale nezpracovaných znaleckých posudků mu objektivně
nedovoluje, aby se v přiměřené lhůtě zabýval zpracováním dalšího znaleckého posudku.
Především u tohoto důvodu je namístě obezřetnost ze strany orgánu veřejné moci, neboť je
logické, že pokud znalec nebyl v danou chvíli schopen přijmout znalecký posudek orgánu
veřejné moci, neměl by být schopen kupříkladu týden na to přijmout ani znalecký posudek
soukromého zadavatele. Takovýto postup by mohl být považován za porušení tohoto zákona a
za jednání, které by mohlo směřovat k uložení správního trestu za přestupek.
Zde je na místě poznamenat, že je zapotřebí, aby se i soudy aktivně zajímaly o důvod
odmítnutí a případně nahlížely do evidence znaleckých posudků, neboť je-li znalec schopen
zpracovávat znalecké posudky pro jiné zadavatele než orgány veřejné moci, měl by být
schopen zpracovat znalecké posudky i pro ně.
K odst. 2
Odstavec 2 rozšiřuje možnosti odmítnutí podání znaleckého úkonu o fakultativní důvody.
V případě, že nastanou okolnosti předvídané odstavcem 1, je znalec povinen odmítnou podání
znaleckého úkonu, a to vždy. Pokud je zadavatelem orgán veřejné moci, může znalec dále
odmítnout jen z důvodů uvedených v odstavci 2…
Odmítnout je tudíž rovněž možno ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů nebo
z důvodu neočekávaných a mimořádných pracovních povinností. Veškeré tyto důvody by měl
být znalec schopen na žádost orgánu veřejné moci, který chtěl znalce ustanovit, doložit.
Závažným zdravotním důvodem může být dlouhodobá nemoc, která znalci znemožňuje
vykonávat znaleckou činnost, za závažný rodinný důvod lze považovat dlouhodobý pobyt
v zahraničí, během kterého nelze vykonávat znaleckou činnost. Může se také jednat o
nenadálé a svou povahou mimořádné pracovní povinnosti. Může se sem řadit kupříkladu
neočekávané odvolání na zahraniční pracovní cestu. Krátkodobější pracovní úkoly, jako je
kupříkladu mimořádné jednání, se většinou dají s výkonem znalecké činnosti skloubit a
neměly by být důvodem pro odmítnutí.
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Zde je ale zároveň na místě otázka, zda by takovémuto znalci, zvlášť pokud se jedná o
opakované odmítání ze stále stejného či obdobného důvodu (např. zdravotní stav) či dlouho
přetrvávající překážky, nemělo být znalecké oprávnění pozastaveno (§ 28 odst. 2 písm. b)).
Znalec tedy může odmítnout vykonat znaleckou činnost z výše uvedených závažných důvodů,
ale zároveň se vystavuje riziku, že pokud tyto důvody nedostatečně prokáže, může se jednat o
přestupek (bezdůvodné odmítnutí), nebo se vystavuje riziku, že mu bude pozastaveno
znalecké oprávnění z moci úřední.
Zároveň může jiný zákon stanovit další důvody odmítnutí, např. podle trestního řádu může
znalec odmítnout zpracovat posudek, pokud by sebe nebo osoby blízké vystavil nebezpečí
trestního stíhání.
V neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že toto ustanovení se vztahuje pouze na situace, kdy
je zadavatelem orgán veřejné moci, neplatí tedy pro znalce v situaci, kdy je zadavatelem
soukromá osoba, v takovém případě platí smluvní volnost stran. Cílem tohoto opatření je
předejít situaci, kdy v minulosti často docházelo k odmítání výkonu znalecké činnosti
bezdůvodně či z neopodstatněných, banálních či zcela imaginárních důvodů. S touto
povinností, resp. zákazem, musí být spojena i důslednější kontrola a ověřování si pravdivosti
znalcem uváděného důvodu ze strany orgánu veřejné moci.
K odst. 3
Ani znalecká kancelář a znalecký ústav nemají možnost odmítnout vykonat znaleckou činnost
pro orgán veřejné moci z jiných než z taxativně uvedených důvodů. Některé důvody jako je
zdravotní stav nelze zejména na znalecké ústavy ale pochopitelně zcela aplikovat, proto je zde
použito slovního obratu „přiměřeně“.
K § 20
K odst. 1
Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení. Tuto povinnost je
nutno zakotvit s ohledem na to, že znalec se během výkonu své činnosti setkává s osobními
údaji, důvěrnými skutečnostmi a citlivými informacemi týkajícími se různých skupin osob.
Tyto osoby mu na straně jedné musí poskytnout součinnost, aby mohl vykonávat svou profesi
s náležitou péčí, na straně druhé musí být ošetřeno, že znalec musí o těchto skutečnostech
zachovávat mlčenlivost, aby se mnohdy citlivé údaje nedostaly na veřejnost nebo do rukou
nesprávných osob.
Mlčenlivosti může znalce zprostit jen zadavatel. Další výjimky z tohoto obecného ustanovení
jsou zakotveny v odstavci 3 a 4.
K odst. 2
Povinnost mlčenlivosti se dále vztahuje i na konzultanty a další osoby, které se na znalecké
činnosti podílely. Znalec je povinen tyto osoby o jejich povinnosti mlčenlivosti poučit, o
čemž vyhotoví písemný záznam. Jakkoli tyto osoby byly přibrány jako konzultanti znalcem
(po souhlasu zadavatele) nebo byly pověřeny dílčími, především administrativními činnostmi
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(např. v rámci znaleckého ústavu), povinnosti mlčenlivosti je může opět zprostit pouze
zadavatel znaleckého posudku.
K odst. 3
Výjimka z povinnosti mlčenlivosti platí, mají-li být skutečnosti podle odstavci 1 použity
přiměřeně a anonymně v rámci vědecké nebo vzdělávací činnosti. Podmínkou přiměřenosti se
rozumí především přiměřeným způsobem a formou, pouze v určitých případech, po nezbytně
dlouhou dobu, v rozumném množství apod. Zároveň povinnost mlčenlivosti neplatí vůči
orgánu veřejné moci, před kterým probíhá řízení, v němž má být znalecký posudek použit, a
vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad znaleckou činností.
K odst. 4
Povinnost mlčenlivost rovněž neplatí v řízení proti osobě, která vykonala znalecký úkon, nebo
zadavateli v souvislosti s touto činností nebo na vzájemné spory mezi osobou, která vykonala
znaleckou činnost, a zadavatelem. Toto ustanovení zohledňuje především praktické situace,
kdy zadavatel podá návrh na zahájení řízení proti osobě, která pro něj vykonala znaleckou
činnost. Přičemž doposud tato osoba nebyla pro takové případy automaticky zproštěna
mlčenlivosti, což v praxi způsobovalo problémy a mohlo mít negativní dopady na možnost
této osoby se efektivně bránit.
K § 21
K odst. 1
Odpovědnostní vztahy se i v rámci výkonu znalecké činnosti řídí standardní právní úpravou
obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na tomto místě se pouze explicitně
zakotvuje, že znalec, znalecká kancelář i znalecký ústav odpovídají za újmu, kterou způsobili
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Již v současnosti bylo judikováno, že znalec
odpovídá za újmu, která vznikla na základě jím podaného znaleckého posudku, a je povinen
tuto újmu dotčené osobě nahradit. Odpovědnosti se nelze zprostit ani takovou argumentací, že
znalecký posudek je pouze podkladem pro rozhodování jiného orgánu, kupříkladu soudu.
Znalec odpovídá i v těchto případech.
K odst. 2
Odstavec 2 stanoví speciální právní úpravu, na základě které znalec působící ve znalecké
kanceláři odpovídá za výkon znalecké činnosti solidárně s touto znaleckou kanceláří. Pokud
se bude jednat o zaměstnance a pracovněprávní vztah, je toto ustanovení speciální k úpravě
obsažené v zákoníku práce. Tato úprava se pochopitelně dotýká pouze vztahu mezi znaleckou
kanceláří a jednotlivým znalcem nebo znalci, kteří se podíleli na konkrétním znaleckém
posudku této kanceláře, neplatí všeobecně vůči všem znalcům působícím v dané kanceláři.
Podrobnosti o odpovědnostních vztazích především v souvislosti s pojištěním jsou upraveny
ve vyhlášce k provedení tohoto zákona.
K odst. 3
Ustanovení třetího odstavce obsahuje zprošťující (liberační) důvod pro odpovědnost znalce,
znalecké kanceláře a znaleckého ústavu újmu dle předchozích odstavců. K naplnění tohoto
liberačního důvodu dojde tehdy, pokud újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
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veškerého úsilí, které lze na znalci, znalecké kanceláři či znaleckém ústavu požadovat.
Důkazní břemeno v tomto případě leží na straně subjektu vykonávajícího znaleckou činnost.
K § 22
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje povinnost znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu být
po celou dobu výkonu znalecké činnosti pojištěni pro případ odpovědnosti za újmu
způsobenou v souvislosti s výkonem této činnosti. Výše pojistných částek musí být úměrná
možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Výše uvedené subjekty jsou
povinny zohledňovat především individuálnost jednotlivých případů výkonu jejich znalecké
činnosti a pojištění tomu vhodně přizpůsobit.
K odst. 2
Na tomto místě je upravena výjimka z obecného ustanovení o pojištění, neboť znalecké
ústavy, které vznikly na základě splnění podmínek podle § 7 odst. 2 (organizační složky
státu), nemusí být podle tohoto zákona pojištěny. Jeví se jako velice nepravděpodobné, že by
tyto státní orgány nebyly schopny dostát svým závazkům a uhradit případnou možnou škodu,
resp. újmu. Navíc je potřeba poznamenat, že stávající praxe napovídá tomu, že pojištění
orgánů veřejné moci by bylo značně ekonomicky nevýhodné a ani pro jiné, často mnohem
závažnější situace, nebývají orgány veřejné moci pojišťovány.
K odst. 3
Jedná se o ustanovení, které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti k vydání vyhlášky
k provedení ustanovení o pojištění. Tato vyhláška bude obsahovat zejména podrobnosti o
minimálních limitech pojistného plnění z pojištění pro jednotlivé subjekty a jednotlivé obory
a odvětví.
K odst. 4 a 5
Subjekty vykonávající znaleckou činnost musí předložit příslušnému krajskému soudu,
resp. Ministerstvu spravedlnosti doklad o uzavřeném pojištění, a to do stanovené lhůty. Neníli tento doklad doložen, jedná se o natolik závažné porušení tohoto zákona, že bude
rozhodnuto o zániku znaleckého oprávnění znalce, neboť bez uzavřeného pojištění není
možné s ohledem na škody, který by mohly vzniknout, vykonávat znaleckou činnosti.
Poprvé musí být doklad o uzavřeném pojištění předložen do 60 dní ode dne zápisu do
seznamu, následně pak vždy do konce kalendářního roku, na který se toto pojištění vztahuje.
Dále toto ustanovení zakotvuje dva další případy, kdy je povinen subjekt vykonávající
znaleckou činnost doložit doklad o uzavřeném pojištění, a sice v případě, že je k tomu
vyzván, a v případě, kdy došlo ke změně, která zakládá nutnost změny pojištění. Typicky se
může jednat o rozšíření znaleckého oprávnění či změnu způsobu výkonu znalecké činnosti.
Obdobně je povinnost dokládat pojištění stanovena i v zákoně o advokacii.
Poprvé budou muset znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, které získaly znalecké
oprávnění podle dosavadních právních předpisů předložit doklad o uzavřeném pojištění do 60
dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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K § 23
Toto ustanovení zakotvuje možnost přibrat si k posouzení zvláštních dílčích otázek
konzultanta. Ve znaleckém posudku musí být výslovně uvedeno, kdo je konzultantem a která
část znaleckého posudku byla s touto osobou konzultována. S přibráním konzultanta musí
zadavatel, typicky tedy orgán veřejné moci, vyslovit souhlas, ale nerozhoduje o jeho výběru.
Zpracovatel znaleckého posudku, který přibral po souhlasu zadavatele konzultanta, má nárok
na náhradu hotových výdajů a na náhradu za ztrátu času, které mu v této souvislosti vznikly.
Zadavatel sám však přímo konzultanta nehonoruje. Přibrání konzultanta nemá vliv na
odpovědnost znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu. Tyto osoby se nezprostí
odpovědností tím, že pro zpracování určité části znaleckého posudku, resp. pro zodpovězení
některých dílčích otázek přizvou konzultanta.
K § 24
Zakotvuje se oznamovací povinnost znalce, a to vůči předsedovi krajského soudu (v případě
kanceláří a ústavů vůči ministerstvu). V případě, že dojde ke změně skutečností, které mohou
mít vliv na pozastavení nebo zánik znaleckého oprávnění, je znalec povinen informovat
předsedu krajského soudu. Je tak povinen učinit neprodleně, tedy obratem poté, co
skutečnosti nastanou. Zpravidla bude nutné předsedu krajského soudu informovat v řádu
několika dní, zákon stanoví krajní limit, a to 10 pracovních dní. Pokud by tak znalec neučinil,
vystavuje se postihu za přestupek.
K § 25
K odst. 1 a 2
Toto ustanovení zakotvuje postup, jakým je orgánem veřejné moci ustanoven znalec,
znalecká kancelář nebo znalecký ústav ke zpracování znaleckého posudku. Zákon nestanoví
žádnou hierarchii těchto tří subjektů, které mohou vykonávat znaleckou činnost, a tudíž je na
uvážení soudu, aby vzhledem k okolnostem případu a s důrazem na efektivnost,
hospodárnost, rychlost, odbornost a účelnost vyhodnotil, který z těchto subjektů vybere.
Zároveň je nutno uvést, že zákon nečiní ani kvalitativní rozdíly mezi znaleckými posudky
jednotlivých subjektů, ani neupřednostňuje pro zpracování určitého druhu znaleckého
posudku (např. revizního) jednu z těchto osob. Zákon pouze stanoví, že zpravidla by měli být
ustanovování znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy s ohledem na sídlo orgánu veřejné
moci nebo s ohledem na jeho pracoviště, a to především z důvodu úspory nákladů a času.
S ohledem na odlišnou povahu znaleckých ústavů a odlišnou výši hodinové sazby odměny za
znaleckou činnost by však znalecké ústavy neměly být využívány orgány veřejné moci ke
zpracování znaleckých posudků, které nekladou zvýšené požadavky na materiální a
personální zázemí. Dané ustanovení kopíruje stávající právní úpravu znalecké činnosti
znaleckých ústavů.
Orgán veřejné moci musí předem projednat zadání znaleckého posudku s tím, kdo má tento
znalecký posudek zpracovávat. Toto předběžné projednání by mělo proběhnout zpravidla
prostřednictvím telefonické komunikace. Z tohoto důvodu je rovněž v seznamu uveden
telefonní kontakt jako údaj veřejný. Znalci, znalecké kanceláře ani znalecké ústavy nesmí
bezdůvodně odmítnout orgánu veřejné moci zpracovat znalecký posudek. Odmítnout lze
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pouze z taxativně vymezených důvodů (viz dále), jinak se jedná o přestupek. Kromě
projednání samotného ustanovení znalce, znalecké kanceláře či znaleckého ústavu orgán
veřejné moci před samotným zadáním znaleckého posudku projedná se shora uvedenými
rovněž lhůtu pro zpracování. Tato lhůta může být po ustanovení prodloužena v zásadě pouze
jednou a to jen ve zcela ojedinělých případech. Víckrát může být prodloužena jedině
v případě, že nutnost tohoto prodloužení byla z důvodu zřetele hodných, například by nebyla
dána na straně znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu. Bude se tak typicky jednat
o situace, kdy znalci nebyla poskytnuta dostatečná součinnost ze strany třetích osob či
účastníků řízení, nebo mu nebyly v přiměřené lhůtě poskytnuty příslušné podklady.
Toto opatření cílí především na situace, které se opakovaně objevily v praxi, kdy znalec,
znalecká kancelář či znalecký ústav nemohou odmítnout výkon znalecké činnosti, ale
opakovaně zpracování znaleckého posudku odkládají a prodlužují lhůtu nikoli z důvodu větší
než předpokládané náročnosti, ale z důvodu upřednostňování zpracování jiných znaleckých
posudků. Aby se zamezilo tomuto negativnímu jevu, mají ministerstvo a krajské soudy a na
žádost i jiné orgány veřejné moci přístup k elektronicky vedeným znaleckým deníkům, ze
kterých lze poznat, zda později zadaný znalecký posudek, nebyl dokončen dříve (včetně
negativního dopadu na lhůtu, resp. nutnost jejího prodloužení u znaleckého posudku
zpracovávaného pro orgán veřejné moci).
Na žádost orgánu veřejné moci musí subjekt vykonávající znaleckou činnost provést
předběžné vyčíslení výše znalečného, které si provedení úkonu vyžádá.
Závěrem je nutno uvést, že pokud si orgán veřejné moci nechává zpracovat znalecký posudek
pro vlastní potřebu, tedy nikoli pro potřeby řízení, které vede, pak vůči subjektům
vykonávajícím znaleckou činnost vystupuje v rovnoprávném postavení stejně jako by se
jednalo o soukromoprávního zadavatele. V takovém případě tedy nemá privilegované
postavení, které mu zákon jinak přiznává, např. nemožnost odmítnout podat znalecký
posudek, splatnost znalečného apod.
K § 26
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje postup pro situace, kdy orgán veřejné moci shledá, že neexistuje
osoba, kterou by mohl ustanovit pro podání znaleckého posudku, neboť nikdo nemá znalecké
oprávnění v požadovaném oboru, odvětví a popřípadě specializaci (to platí i pro případy, kdy
je znalecký posudek potřeba podat v oboru a odvětví, které není uvedeno v seznamu - tedy
doposud takové znalecké posudky nebylo potřeba zadávat) nebo znalec, znalecká kancelář
nebo znalecký ústav, který má znalecké oprávnění v požadované oblasti, nemůže podat
znalecký posudek (je vyloučen, bylo mu pozastaveno oprávnění apod.) nebo by podání
znaleckého posudku bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo obtížemi (např. je na delší
dobu v cizině a z důvodu podání znaleckého posudku by se musel vrátit do ČR, nebo je vážně
zdravotně indisponován a není možné, aby vykonal veškeré úkony, které je potřeba učinit
v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku).
Osoba, která bude ustanovena ke zpracování znaleckého posudku, musí s tímto ustanovením
vyslovit souhlas. Nikdo nemůže být nucen k tomu, aby podle tohoto ustanovení podal
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znalecký posudek. Zároveň tato osoba musí mít potřebné odborné předpoklady k tomu, aby
podala znalecký posudek. Jako nejvhodnější se jeví, aby u ní byly zkoumány obdobné
podmínky jako u znalce, znalecké kanceláře či znaleckého ústavu, s přihlédnutím k povaze
tohoto ustanovení ad hoc. Není tedy pochopitelně možné striktně vyžadovat zcela totožné
podmínky na vzdělání, praxi, certifikace apod. jako u zapsaných osob, ale cílem každého
orgánu veřejné moci, který je nucen takto ustanovit znalce ad hoc by mělo být se těmto
požadavkům a podmínkám stanovených tímto zákonem, a popř. i prováděcími předpisy, co
nejvíce přiblížit. Tato osoba nemusí být pojištěna podle tohoto zákona.
K odst. 2
Orgán, který ustanoví jinou osobu k podání znaleckého posudku, je povinen ji poučit o
významu znaleckého posudku a následcích křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého
posudku. Jedná se o obdobu poučení znalců v soudním řízení. Je možné se domnívat, že i bez
výslovné právní úpravy by měl orgán veřejné moci k takovému poučení přistoupit, a to na
základě odstavce 4, kdy se na osobu hledí jako na znalce, avšak pro vyloučení pochybností a
zdůraznění důležitosti poučení i pro tyto osoby, je tato povinnost v odstavci 5 výslovně
uvedena.
K odst. 3
Osoba ustanovená podle odstavce 1 musí složit před podáním znaleckého posudku slib. Slib
bude tato osoba skládat do rukou toho, kdo ji ustanovil, tedy nejčastěji do rukou soudce nebo
předsedy senátu, který v řízení zpracování posudku zadal.
K odst. 4
Jedná-li se o případ, kdy bylo potřeba zpracovat znalecký posudek v doposud neexistujícím
oboru a odvětví, je orgán veřejné moci, který tuto osobu ustanovil pro jednorázové vykonání
znalecké činnosti, povinen nahlásit Ministerstvu spravedlnosti, že nastala situace, kdy musela
být pro zpracování znaleckého posudku ustanovena osoba, která není zapsána v seznamu.
Nedílnou součástí tohoto oznámení je i vymezení oboru a odvětví, ve kterém bylo nutno
podat znalecký posudek. A to především z toho důvodu, aby mohlo Ministerstvo
spravedlnosti v budoucnu provádět revize seznamu znaleckých oborů a odvětví, které jsou
přílohou tohoto zákona.
K odst. 5
Pro účely podání tohoto jednoho znaleckého posudku je takto vybraná fyzická osoba
považována za znalce a obchodní korporace za znaleckou kancelář. Za znalecký ústav je pak
považována organizační složka státu, vysoká škola nebo její součást, veřejná výzkumná
instituce nebo jiná osoba veřejného práva či její organizační složka. Ustanovení týkající se
výkonu znalecké činnosti či přestupků a další se budou aplikovat. Pokud by kupříkladu takto
ustanovená fyzická osoba porušila povinnost mlčenlivosti, nedopustí se tohoto porušení
povinnosti jako fyzická osoba, ale jako znalec. Stejně to platí v případě odměňování. Osobám
vykonávajícím jednorázově znaleckou činnost je odměna poskytována v souladu s tímto
zákonem a příslušnou vyhláškou.
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K § 27
K odst. 1
Zákon umožňuje podat znalecký posudek písemně nebo ústně do protokolu. Primárním
způsobem podávání znaleckého posudku by mělo být písemné podání, které je preferováno i
s ohledem na podstatu znalecké činnosti. Jde-li o znalecký posudek v písemné formě, pak
zákon stanoví, že bez dalšího lze znalecký posudek podávat v listinné podobě a nově se
zakotvuje, že se souhlasem zadavatele lze znalecký posudek podat i v elektronické podobě.
Doposud bylo možno převést znalecký posudek do elektronické podoby pouze za využití
autorizované konverze, přičemž originál znaleckého posudku stále zůstával v podobě listinné.
Tato nová právní úprava umožní podávat znalecké posudky, které budou existovat výlučně
v elektronické podobě. Do budoucna lze považovat tento způsob zpracování znaleckého
posudku jako přínosný především s ohledem na možnost vedení elektronických spisů.
Prozatím zákonná úprava tento způsob umožňuje jenom v případě, kdy s tím zadavatel
vysloví souhlas, a to jak v případě, kdy je zadavatelem orgán veřejné moci, tak i soukromá
osoba.
K odst. 2
Toto ustanovení zakotvuje podrobnosti podávání znaleckého posudku. Jedná-li se o listinný
znalecký posudek, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být
připojen otisk znalecké pečeti. V případě, kdy se bude jednat o znalecký posudek
v elektronické verzi, musí být každé jeho vyhotovení podepsáno kvalifikovaným
elektronickým podpisem a opatřeno časovým razítkem.
K odst. 3
Všechny subjekty vykonávající znaleckou činnost jsou povinny vyhotovit stejnopis
znaleckého posudku podaného v listinné podobě a tento archivovat nejméně po dobu deseti
let. Rovněž je v tomto ustanovení postaveno na jisto, aby se předešlo výkladovým
nejasnostem, že archivace se týká i znaleckých posudků podaných v elektronické podobě.
Tyto znalecké posudky pochopitelně není nutno tisknout, ale musí být uchovány se všemi
náležitostmi znaleckého posudku (stejně tak jako stejnopis znaleckého posudku v listinné
podobě) po totožnou dobu 10 let.
U elektronického znaleckého posudku je naprosto nezbytné uchovat jeho čitelnosti (formát
pdf/A), zajistit věrohodnost jeho původu (kvalifikovaný elektronický podpis) a neporušenost
jeho obsahu. Neporušenost obsahu elektronického dokumentu je zajištěna kvalifikovaným
elektronickým podpisem a časovým razítkem. Pokud je to potřeba, je nutno zajistit i digitální
kontinuitu elektronického dokumentu, které lze dosáhnout tzv. „přerazítkováním“, aby bylo
vyloučeno, že by dokument mohl být v průběhu jeho archivace upravován.
K odst. 4
Toto ustanovení zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti k vydání vyhlášky upravující
podrobnosti týkající se způsobu podání znaleckého posudku.

78

K § 28
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje základní náležitosti a charakteristiky podaného znaleckého
posudku. V první řadě musí být znalecký posudek úplný, musí obsahovat veškeré potřebné
náležitosti, musí hodnotit problém komplexně a musí být vnitřně konzistentní.
Znalecký posudek lze považovat za komplexní, pokud přihlíží nezávisle a nestranně ke všem
známým relevantním skutečnostem. Dále musí kompletní znalecký posudek obsahovat
zejména úplný postup, kterým bylo dosaženo závěru, použité předpoklady, popis metody a
použité informace a podklady. Znalecký posudek je vnitřně konzistentní, jestliže je v souladu
s předpoklady a principy zmíněnými v posudku a v souladu s interpretací výsledků.
Dále musí být znalecký posudek pravdivý a přezkoumatelný. Tyto podmínky lze dále rozvést
především tak, že znalecký posudek musí být opakovatelný, důvodný, odůvodněný,
umožňující vzájemnou kontrolu a musí být transparentní. Ve stručnosti lze k těmto
požadavkům uvést, že znalecký posudek je opakovatelný, pokud nestranný odborník
je schopen na základě informací obsažených v posudku zopakovat postup zpracovatele
s obdobnými výsledky. Za důvodný lze posudek považovat, existuje-li důvod pro použití těch
či oněch metod, postupů či údajů, které jsou pro ten který znalecký obor a odvětví lege artis
s čímž úzce souvisí i odůvodněnost takovéhoto posudku. Odůvodněností se rozumí, že ve
znaleckém posudku musí být výslovně uvedeny důvody použití metod, postupů či údajů.
Metody a postupy použité ve znaleckém posudku splňují požadavek vzájemné kontroly,
pokud byly použity alespoň dva odlišné postupy, které při stejných či obdobných vstupních
údajích a předpokladech poskytují stejné či obdobné výsledky. Znalecký posudek je
transparentní, pokud údaje v něm použité pocházejí z věrohodného zdroje a tyto zdroje jsou
vždy uvedeny.
K odst. 2
Toto ustanovení blíže rozvádí, jaké přesné části by měl písemný znalecký posudek obsahovat.
U ústního znaleckého posudku to z pochopitelných důvodů není možno vyžadovat, lze však
konstatovat, že ústních znaleckých posudků se využívá spíše zřídka. Jednotlivé náležitosti
znaleckého posudku a jejich obsahové a formální náležitosti blíže upravuje vyhláška sloužící
k provedení tohoto zákona. Na tomto místě proto uvádíme pouze to, že pokud je
k vypracování znaleckého posudku nutno použít právních předpisů, musí to být v posudku
rovněž vždy uvedeno. Odůvodnění navíc musí být takové, aby umožňovalo přezkoumání
znaleckého posudku. Znalecký posudek proto musí obsahovat výčet metod, zdůvodnění jejich
použití a vysvětlení toho, v čem dané metody spočívají a jak je možno je aplikovat. Nelze se
odvolávat na to, že by některá metoda snad mohla zůstat skryta, neboť se jedná o soukromé
know-how znalce. Znalecký posudek musí být opakovatelný a jeho závěry musí být
ověřitelné, a pokud by takové vysvětlení jednotlivých metod chybělo, znalecké zkoumání by
nemohlo být jiným znalcem opakováno, a tudíž by byl takový znalecký posudek
nepřezkoumatelný.
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K odst. 3
Je stanoveno, že v případech, kdy se jedná o znalecký posudek znalecké kanceláře, musí být
alespoň jednou z osob na něm se podílejících znalec z oboru, odvětví a popřípadě i
specializace, ve které je tento posudek zpracován. Toto opatření se jeví nezbytné s ohledem
na charakter výkonu znalecké činnosti znaleckou kanceláří, neboť ta ji vykonává pomocí vždy
alespoň jednoho znalce. Rovněž musí být na znaleckém posudku uvedena a podepsána jedna
osoba s oprávněním jednat v těchto věcech za znaleckou kancelář. Jelikož odpovědnost za
výkon znalecké činnosti v rámci znalecké kanceláře nese solidárně tato kancelář i konkrétní
znalec, je nezbytné zajistit, aby znalecký posudek prošel ověřením i ze strany zástupce této
právnické osoby.
K odst. 4
Odstavec 4 se týká situací, kdy se jedná o znalecký posudek zpracovaný znaleckým ústavem.
Ve znaleckém ústavu sice nepůsobí znalci, přesto je stejně jako u znalecké kanceláře
(odstavec 3) nezbytné, aby ze znaleckého posudku vyplývalo, kdo se na jeho zpracování
podílel. A to především z toho důvodu, aby bylo zřejmé, kdo by měl být kompetentní
znalecký posudek na žádost orgánu veřejné moci stvrdit, doplnit nebo blíže vysvětlit. Rovněž
se tato úprava jeví jako účelná s ohledem na možnou podjatost osob, které se na zpracování
podílejí, a to ať už se jedná o osobní, pracovní či jiné důvody pro pochybnosti o nepodjatosti
nebo třeba o skutečnost, že určitá osoba prostřednictvím znaleckého ústavu de facto
zpracovává revizní znalecký posudek na znalecký posudek, který dříve sama zpracovala.
Jelikož ve znaleckém ústavu nepůsobí znalci a za výkon znalecké činnosti odpovídá samotný
ústav jako takový, je již jednou z podmínek pro vznik znaleckého ústavu nutnost upravit si
v rámci vnitřních předpisů postup, kterým bude docházet k vzetí na vědomí (nelze zcela
zaměňovat se schválením ve smyslu potvrzení jeho věcné správnosti) znaleckých posudků
zpracovaných tímto ústavem. Typicky se bude jednat o rady instituce, vědecké či umělecké
rady, děkany fakulty, vedoucí pracovníky organizačních složek státu apod. Může se jednat i o
orgán speciálně ustanovený pro tyto účely. Mezi náležitosti znaleckého posudku se tak řadí i
údaj o vzetí na vědomí tohoto znaleckého posudku, datum vzetí na vědomí a podpis
odpovědné osoby.
K odst. 5
Nově se výslovně zakotvuje, že znalecká činnost musí být vykonávána v souladu s obecně
uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví, které by měly zakotvovat již dnes
existující tzv. dobrou praxi. Tento požadavek je nutno vznášet především s ohledem na
věcnou správnost a přezkoumatelnost znaleckého posudku. Pro obory a odvětví, pro které to
lze a je účelné, by měly vzniknout doporučující standardy a postupy. Od těchto standardů
a postupů se bude možno odchýlit, nicméně každá takováto odchylka bude muset být řádně
zdůvodněna a vysvětlena. Znalec či jiný subjekt bude tedy moci zcela legitimně zvolit i jiný
uznávaný postup, nebo postup, který není obvyklý, ale v daném případě se jeví jako vhodný a
byl proto vybrán s ohledem na individualitu daného případu za předpokladu, že tuto odchylku
řádně odůvodní. Možnosti odchýlit se od obecně uznávaných standardů a postupů nesmí být
zneužíváno.
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Obecně závazné postupy a standardy budou pomocí nejen pro soudce, kterým mohou
dopomoci se lépe zorientovat v předloženém posudku a jeho zkoumání, ale i pro samotné
osoby vykonávající znaleckou činnost budou dobrý vodítkem, jak postupovat. Tyto postupy
budou vznikat postupně, za pomoci odborné veřejnosti a příslušných, zejména ministerských
poradních sborů. Standardy bude přijímat Ministerstvo spravedlnosti a následně je bude
uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup. Takto zveřejněný seznam obecně
závazných postupů a standardů nebude výčtem taxativním, samozřejmě může dojít k situaci,
kdy znalec použije obecně uznávané postupy nebo standardy, které dosud uveřejněny nebyly
nebo se jedná o obecně uznávané postupy nebo standardy užívané dosud jen v zahraničí.
Znalecké posudky jsou v současnosti často velmi obtížně kontrolovatelné, poněvadž v
posudku nejsou dostatečně podrobně uvedeny postupy zpracování a jejich zdůvodnění.
Navrhuje se zejména, aby znalecký posudek vykazoval tyto znaky:
a)
Komplexnost → nezávislé a nestranné zohlednění všech známých relevantních
skutečností.
b)
Úplnost → úplný postup, kterým bylo dosaženo závěru, použité předpoklady, popis
metody a použité informace a podklady.
c)
Vnitřní konzistence → v souladu s obecnými předpoklady a principy, v souladu
s předpoklady a principy zmíněnými v posudku a v souladu s interpretací výsledků ocenění.
d)
Nezávislost a nestrannost → zpracovatel není žádným způsobem závislý na výsledku a
nestranný, jestliže zpracovatel volbou předpokladů, údajů, metod nebo postupů neovlivnil
posudek ve prospěch některé strany.
e)
Opakovatelnost → nestranný odborník je schopen na základě informací obsažených
v posudku zopakovat postup zpracovatele s obdobnými výsledky.
f)

Důvodnost → existence důvodu pro použití těch či oněch metod, postupů či údajů.

g)
Odůvodněnost → důvody použití metod, postupů či údajů jsou v posudku uvedeny
výslovně.
h)
Vzájemná kontrola → použití alespoň dvou odlišných postupů, které při stejných či
obdobných vstupních údajích a předpokladech poskytují stejné či obdobné výsledky.
i)
Transparence → použité údaje pocházejí z věrohodného zdroje a tyto zdroje jsou
vždy uvedeny.
K odst. 6
Součástí výkonu znalecké činnosti je kromě samotného zpracování znaleckého posudku
i povinnost subjektu vykonávajícího znaleckou činnost dostavit se na žádost orgánu veřejné
moci a na místě osobně stvrdit, doplnit nebo blíže vysvětlit znalecký posudek. Znalec se musí
k orgánu veřejné moci dostavit osobně, nemůže se nechat zastoupit. Pokud by se jednalo o
znalecký posudek podaný znaleckou kanceláří, měl by se rovněž dostavit osobně znalec, který
se na zpracování posudku podílel, neboť jeho působení v rámci znalecké kanceláře ho
nezbavuje povinnosti vykonávat znaleckou činnost osobně. Problémy mohou vzniknout
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v rámci znaleckého ústavu, kde by se k orgánu veřejné moci měla dostavit pravděpodobně ta
osoba, která se podílela na výkonu znalecké činnosti největší dílem, nebo by se mělo dostavit
osob více. Pokud je již dopředu znaleckému ústavu známo, kterých částí posudku by se
požadované stvrzení, vysvětlení nebo doplnění mělo týkat, jeví se jako nejvhodnější, aby se
před orgán veřejné moci dostavila ta osoba, která předmětnou část zpracovávala, či více osob
společně.
K odst. 7
Toto ustanovení zakotvuje již stávající praxi, podle níž je poslední stranou znaleckého
posudku tzv. znalecká doložka, kterou znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav stvrzují,
kde jsou zapsáni, pro jaký obor, odvětví a popřípadě specializaci, a číslo položky pod kterou
je znalecký posudek zapsán v evidenci. Číslo v evidenci by mělo být znaleckému posudku
přiděleno neprodleně po jeho zadání zadavatelem. Je-li znalecký posudek podáván ústně do
protokolu, uvedou se do protokolu i údaje, které by byly jinak zmíněny ve znalecké doložce.
K odst. 8
Zákon výslovně stanoví, že znaleckou pečetí je možné opatřit pouze znalecký posudek. Pokud
by znalec znaleckou pečetí označil jiné dokumenty, které nejsou znaleckým posudkem, např.
soukromý dokument, odborné vyjádření či jakýkoli další, dopustil by se přestupku.
K odst. 9
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které umožňuje Ministerstvu spravedlnosti upravit
vyhláškou k provedení tohoto zákona další podrobnosti týkající se náležitostí znaleckého
posudku. S ohledem na povahu dalších podrobností náležitostí posudku se jeví jako vhodnější
je zakotvit prostřednictvím právního předpisu nižší právní síly, který ale zároveň umožňuje
být více kazuistický a zabývat se většími detaily a technickými podrobnostmi.
K § 29
K odst. 1
Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy mají povinnost vést evidenci znaleckých
posudků. Tato evidence nahrazuje dosavadní povinnost vést znalecké deníky. Zároveň s
ohledem na pokrok a elektronizaci napříč všemi profesemi dochází i zde k zavedení
povinnosti vést tuto evidenci elektronicky. Elektronické vedení evidence by mělo v první řadě
zjednodušit a zrychlit výkon dohledu, umožnit nahlížet do “znaleckých deníků” online,
zpřehlednit vedení evidence, automatizovaným způsobem zapisované údaje vyhodnocovat,
vytvářet statistiky a v neposlední řadě ulehčit práci s evidencí i samotným subjektům
vykonávajícím znaleckou činnost. Evidence je informačním systém veřejné správy a jejím
správcem je Ministerstvo spravedlnosti. K této evidenci budou všechny strany přistupovat
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 2
Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy mají povinnost do této evidence zapisovat
veškeré požadované údaje týkající se jejich znaleckých posudků. Tato evidence nahrazuje
dosavadní povinnost vést znalecké deníky. Zároveň s ohledem na pokrok a elektronizaci
napříč všemi profesemi dochází i zde k zavedení povinnosti vést tuto evidenci elektronicky.
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Elektronické vedení evidence by mělo v první řadě zjednodušit a zrychlit výkon dohledu,
umožnit nahlížení do “znaleckých deníků” online, zpřehlednit vedení evidence,
automatizovaným způsobem zapisované údaje vyhodnocovat, vytvářet statistiky a v
neposlední řadě ulehčit práci s evidencí i samotným subjektům vykonávajícím znaleckou
činnost. Správcem evidence je Ministerstvo spravedlnosti. K této evidenci budou všechny
strany přistupovat způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 3
Toto ustanovení zakotvuje povinnost znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů
zapisovat určité údaje do evidence, a to ve lhůtě do pěti pracovních dní. Tyto údaje jsou
neveřejné a jejich vedení je obdobou dosavadního vedení znaleckých deníků.
K odst. 4
Odstavec 4 upravuje další údaje uváděné v evidenci. V tomto ustanovení uvedené údaje
nemusí subjekty vykonávající znaleckou činnost do evidence zapisovat. Tyto statistické údaje
budou generovány automaticky. Účelem evidence těchto údajů je především možnost jakékoli
osoby, především tedy potenciálního zadavatele znaleckého posudku, zjistit kupříkladu s
jakou frekvencí vykonává určitý subjekt znaleckou činnost, kolik rozpracovaných znaleckých
posudků v současnosti má a jaká je tudíž pravděpodobnost, že bude mít možnost se v
přiměřené lhůtě věnovat dalšímu znaleckému posudku apod.
K odst. 5
Stanoví se najisto, že údaje podle odstavce 3 jsou na rozdíl od vybraných údajů podle
odstavce 4 vedeny jako neveřejné. Za veřejné údaje se tak považuje pouze celkový počet
posudků zpracovaných v jednotlivých letech a celkový počet zadaných, ale dosud
nezpracovaných posudků. Smyslem uveřejnění těchto údajů je především získání lepšího
přehledu o činnosti znalce ze strany veřejnosti. Z těchto údajů se dají dovodit především
skutečnosti vypovídající o tom, jak je znalec dlouhodobě vytěžován či jak je vytížen v tuto
konkrétní dobu, a tudíž nakolik se znalecké činnosti věnuje či jakou lhůtu pro zpracování
dalšího posudku lze rozumně předpokládat. Přístup k neveřejným údajům má ex lege
Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy, které tyto údaje nezbytně potřebují k výkonu své
činnosti podle tohoto zákona. V odůvodněných případech je na základě žádosti uděleno
oprávnění nahlížet do neveřejné části evidence i jinému orgánu veřejné moci, zejména soudu
či jiného orgánu, u něhož je vedeno řízení, pro které je znalecký posudek požadován.
K odst. 6
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které opravňuje Ministerstvo spravedlnosti k úpravě
dalších podrobností týkající se vedení evidence prostřednictvím příslušné prováděcí vyhlášky.
K odst. 7
Stejně jako tomu bylo doposud, předseda krajského soudu by měl periodicky, nejméně však
jedenkrát ročně, provést kontrolu vedení evidence znalců, kteří jsou zapsáni v jeho obvodu.
Povinnost kontroly vedení evidence se vztahuje i na Ministerstvo spravedlnosti, které
kontroluje vedení evidence znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy. V případě zjištění
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nedostatků se zahájí řízení o přestupku, případně o udělení výtky. Jelikož se jedná o
pravidelné a opakující se získávání informací, které není časově omezeno, nebude se jednat o
kontroly podle kontrolního řádu.5
K § 30
Toto ustanovení zakotvuje zákonnou definici znalečného. Znalečným se rozumí celková
částka odměny (myšleno hodinové odměny za výkon znalecké činnosti), náhrady hotových
výdajů a náhrady za ztrátu času, tedy prakticky veškerých finančních prostředků, které znalci,
znalecké kanceláři a znaleckému ústavu v souvislosti s výkonem znalecké činnosti náleží. Jeli subjekt vykonávající znaleckou činnost plátce daně z přidané hodnoty, jednotlivé částky se
navyšují o DPH, jak je ostatně stanoveno i v následujících ustanoveních.
K § 31
K odst. 1
Odstavec 1 zakotvuje nárok znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů na odměnu za
podání znaleckého posudku. Jedná se o obecné ustanovení, které je dále v zákoně rozvedeno,
a podrobnosti jsou poté stanoveny vyhláškou. Jedná-li se o znaleckou kancelář, odměna
přísluší této kanceláři, která ji dále vyplácí znalci, a to s ohledem na přesný charakter jejího
vztahu se znalcem, který v rámci této kanceláře působí. Se zadavateli však jedná znalecká
kancelář a ona je tím, kdo je ustanoven pro výkon znalecké činnosti v těchto případech. Ke
znalci se může odměna dostat kupříkladu prostřednictvím uzavřené pracovní smlouvy, či jako
podíl na zisku, jedná-li se o společníka.
K odst. 2
Odstavec 2 zakotvuje vztah mezi smluvní odměnou a odměnou podle tohoto zákona, resp.
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Výkon znalecké činnosti je úplatný. Jedná-li se o
5

VETEŠNÍK, Pavel. § 1 [Působnost zákona]. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel, LIBOSVÁR, Ondřej.
Zákon o kontrole. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 3. ISBN 978-80-7400-271-7.
S ohledem jak na pozitivní působnost zákona o kontrole, tak i vymezení kontroly samotné jsme toho názoru, že
zákon o kontrole se nevztahuje na činnost kontrolních orgánů, kterým zvláštní právní předpisy stanovují
oprávnění k pravidelnému či opakujícímu se získávání určitých informací (takový monitoring totiž není nijak
časově omezen). Příkladem zmíněného monitoringu je např. postup podle § 41 odst. 1 ČNBZ, podle kterého je
Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle zákona o České národní bance nebo jiných právních předpisů
k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady ve formě statistických výkazů a výkazů pro účely
dohledu, doplňkových informací nebo hlášení od vykazujících osob, kterými jsou osoby podléhající jejímu
dohledu a zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání podnikající na území České republiky na základě
jednotné licence; jiné osoby podnikající na území České republiky, které náleží do sektoru ﬁnančních institucí
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské
unii; nebo osoby, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení statistiky platební bilance, investiční
pozice a dluhové služby vůči zahraničí, které Česká národní banka uvědomí o zařazení do okruhu statisticky
významných vykazujících osob. Totéž platí pro postup podle § 24 odst. 1 BankZ, kdy banky a pobočky
zahraničních bank jsou povinny vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady, jejichž
obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou, a dále jsou banky a pobočky
zahraničních bank povinny předložit České národní bance na její žádost další doklady a jiné materiály potřebné
pro výkon dohledu na individuálním a konsolidovaném základě a podle požadavku České národní banky
poskytnout k tomu všechny potřebné informace.
Výše uvedené však neznamená, že vedle získávání zmíněných informací nemůže kontrolní orgán zahájit kontrolu,
a to jak na základě vnějšího podnětu, tak i vlastního podnětu (např. na základě informací získaných z
monitoringu).
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zadavatele, který je orgánem veřejném moci, odměna znalce, znalecké kanceláře či
znaleckého ústavu se stanoví podle příslušné legislativní úpravy odměňování. Jedná-li se o
soukromoprávního zadavatele, pak se ponechává na smluvní volnosti stran, zda si odměnu za
výkon znalecké činnosti strany upraví mezi sebou (a v jakém rozsahu) nebo zda využijí
zákonné úpravy odměňování. Jedná se o standardní mechanismus odměňování, jehož obdobu
lze najít v mnohých jiných předpisech, např. v zákoně o advokacii.
K odst. 3
Ustanovení odstavce 3 pamatuje na situace, kdy není odměna stanovena podle příslušné
vyhlášky, ale je sjednána smluvně, přičemž odměna musí být sjednána písemně a ještě před
započetím prací na znaleckém posudku, aby se předešlo možným nejasnostem a problémům
v budoucnu a aby odměna nezávisela na výsledku znalecké činnosti. Sjednáním odměny se
rovněž rozumí i stanovení způsobu jejího určení, nemusí se přímo jednat o to, že by si strany
dohodly celkovou částku již dopředu, neboť to by často nebylo ani prakticky možné. Postačí,
když bude sjednáno, jakým způsobem bude odměna vypočtena (např. 400 Kč za každou
započatou půlhodinu výkonu znalecké činnosti), zda bude hrazena náhrada nákladů, zda bude
hrazen čas strávený cestou na místní šetření, je-li to v daném případě nutné, v jakém případě
lze odměnu zkrátit či zcela odepřít apod. Soukromoprávní zadavatel se znalcem se mohou
rovněž pochopitelně odkázat na zákonnou právní úpravu, nepřejí-li si upravit odměňování
odlišně. Jedná se však o soukromoprávní smluvní vztah mezi zadavatelem a znalcem,
znaleckou kanceláří nebo znaleckým ústavem, a proto si jej strany mohou v mezích tohoto
zákona dohodnout dle vlastního uvážení a domluvy. Přímo ve znaleckém posudku musí být
uvedeno, zda byla sjednána smluvní odměna. Odměna nesmí být závislá na výsledku, ke
kterému znalec v rámci výkonu své činnosti dojde.
K odst. 4
Stanovení přesné výše odměny závisí především na množství účelně vynaložené práce, resp.
času, a stupni odbornosti a požadovaných znalostí k provedení znaleckého úkonu. Jakkoli toto
ustanovení cílí především na stanovení odměny dle vyhlášky, není vyloučeno, aby bylo
využito i pro soukromoprávní vztah mezi zadavatelem a osobou vykonávající znaleckou
činnost.
K odst. 5
Zákon umožňuje zvýšit odměnu znalce, a to za předpokladu, že se jedná o znalecký posudek
mimořádně obtížný, nebo pokud je nutné urychlené zpracování znaleckého posudku.
V případě, že znalecký úkon není proveden řádně, včas, kvalitně a v souladu s dalšími
požadavky uvedenými v ustanovení § 26, může orgán veřejné moci nebo i soukromý
zadavatel, nebylo-li sjednáno jinak, přistoupit k tomu, že odměna bude zkrácena či zcela
odepřena. Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.
Toto ustanovení je dispozitivní; uplatní se tedy pouze v případě, že si strany nesjednají
odlišnou úpravu odměňování. Pokud tedy není smluvně vyloučena možnost snížení či
odepření odměny nebo není-li ve smlouvě stanovena jiná úprava odměňování, uplatní se tato
zákonná pravidla (i další podrobnosti upravené vyhláškou).
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K odst. 6
Toto ustanovení reflektuje skutečnost, že mnozí znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy
jsou plátci daně z přidané hodnoty. K odměně si v těchto případech mohou ještě přičíst
částku, která se rovná částce, kterou jsou povinni z této odměny odvést příslušnému správci
daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Jinak by prakticky dostávali nižší odměnu než ty osoby, které by plátci daně s přidané
hodnoty nebyly. Toto ustanovení se vztahuje jak na měsíční, tak na čtvrtletní plátce a stejně
tak i na plátce dobrovolné i ze zákona.
K odst. 7
Ustanovení reaguje na vzniklou situaci, kdy po dobu mnoha let až desetiletí zůstává často
výše znalečného neměnná. Na základě tohoto ustanovení by Ministerstvo spravedlnosti mělo
jednou za tři roky provést analýzu výše odměn zejména z údajů v evidenci znaleckých
posudků a provést komparaci výše odměny podle zákona resp. vyhlášky a smluvní odměny.
V případě, že by zde byl shledán výrazný nárůst či pokles smluvních odměn v uplynulých
třech letech, měla by být upravena i odměna mimosmluvní. Důležité je upozornit na
skutečnost, že toto ustanovení se týká vývoje, resp. nárůstu, poklesu či stagnace výše smluvní
či mimosmluvní odměny v čase, nikoli rozdílu mezi smluvní a mimosmluvní odměnou jako
takového. Účelem tohoto ustanovení není dorovnávat výši mimosmluvní odměny do výše
odměny smluvní, která, jak je z praxe zřejmé, může být velice proměnlivá a závisí na
množství dalších dílčích aspektů. Jedná se tedy spíše o situace, kdy by např. v důsledku
inflace došlo k významné změně smluvních odměn, a to jak k nárůstu, tak k poklesu.
K odst. 8
Zmocňovací ustanovení, které umožňuje Ministerstvu spravedlnosti upravit další podrobnosti
týkající se odměňování vyhláškou. Vyhláška umožňuje zakotvení větších detailů, které by
nebylo vhodné stanovovat přímo v zákoně. Zároveň je legislativní proces vyhlášky kratší a
umožňuje tak flexibilnější změnu, reagující na společenský a ekonomický vývoj.
K § 32
K odst. 1
Zakotvuje se, že nebylo-li dohodnuto jinak, má znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav
nárok na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu. Toto platí i
v případě, že nebylo mezi znalcem a soukromoprávním zadavatelem dohodnuto jinak.
Vynaložení těchto výdajů by mělo být v souvislosti se znaleckou činnosti nezbytně nutné,
pokud se subjekt mohl obejít bez vynaložení těchto nákladů, aniž by to mělo vliv na řádný
výkon znalecké činnosti, vystavuje se tak riziku, že orgánem veřejné moci nebude náhrada
těchto výdajů uznána (např. mohl-li si danou skutečnost ověřit i jinak, bezúplatně, aniž by
k tomu musel vynaložit nepřiměřené úsilí). Pro bližší vysvětlení se rovněž uvádí, že náklady
spojené se sociálním či zdravotním pojištěním, odvody na daních, náklady na mzdy
pomocného personálu a výkon znalecké činnosti (např. provoz sekretariátu, pronájem
kanceláře apod.), nákup potřebného vybavení a další obdobné náklady nebudou znalci,
znalecké kanceláři a znaleckému ústavu hrazeny.
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Nově se také zavádí možnost požadovat dle prováděcí vyhlášky náhradu za ztrátu času, ke
které došlo v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. V minulosti se stávalo, že se znalci
museli kupříkladu dostavit na místní šetření či obhlídku posuzované nemovité věci, aniž by
jim byl hrazen čas strávený cestou na místo, neboť v tento okamžik nevykonával znaleckou
činnost. Náhrada za ztrátu času je sice v porovnání s hodinovou odměnou za výkon znalecké
činnosti pochopitelně nižší, přesto se předkladatel domnívá, že je účelné tuto náhradu zavést.
Není jí však možno zneužívat. Pokud není úkon v rámci výkon znalecké činnosti nezbytný a
není účelný, nemůže být hrazena ani náhrada za ztrátu času. Subjekt vykonávající znaleckou
činnost by měl zároveň dbát na to, aby náhrada za ztrátu času, resp. doba této „ztráty času“
byla přiměřená.
K odst. 2
Nestanoví-li se v tomto zákoně nebo v některé z prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu něco
jiného (např. náklady na tisk znaleckých posudků, pokud je orgán veřejné moci požaduje
v několika vyhotoveních), jsou již náklady na běžné administrativní práce zahrnuty v odměně
znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu. Jedná se zejména o nájem kancelářských
prostor, mzdy pomocného personálu, náklady na nákup potřebného vybavení či zařízení
kanceláře či kancelářských pomůcek apod. Nejenom, že náhrada takových nákladů by
subjektu vykonávajícímu znaleckou činnost nebyla přiznána, ale zároveň by se znalec,
znalecká kancelář nebo znalecký ústav vystavovali riziku spáchání přestupku, za nějž je
možno udělit správní trest až do výše 100 000 Kč (s přihlédnutím ke všem okolnostem
případu).
K odst. 3
Pokud byl ke konzultaci dílčích otázek v rámci vypracování znaleckého posudku přibrán
konzultant (se souhlasem zadavatele), má subjekt vykonávající znaleckou činnost nárok
na náhradu hotových výdajů a náhradu za ztrátu času, které mu v této souvislosti vznikly,
stejně jako v případě nákladů znalce, se musí jednat o náklady v přímé souvislosti s úkonem.
K odst. 4
Toto ustanovení reflektuje skutečnost, že mnozí znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy
jsou plátci daně z přidané hodnoty. K náhradám si v těchto případech mohou ještě přičíst
částku, která se rovná částce, kterou jsou povinni z této odměny odvést příslušnému správci
daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Jinak by prakticky dostávali nižší náhrady než ty osoby, které by plátci daně s přidané
hodnoty nebyly. Toto ustanovení se vztahuje jak na měsíční, tak na čtvrtletní plátce a stejně
tak i na plátce dobrovolné i ze zákona.
K odst. 5
Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech umožňuje cizím
státním příslušníkům žádat o vznik znaleckého oprávnění v České republice. S ohledem na
znalečné je však zapotřebí z důvodu hospodárnosti výkonu znalecké činnosti zakotvit, že
takovýto žadatel, či později osoba vykonávající znaleckou činnost musí mít na území České
republiky kontaktní adresu, která se kromě jiného považuje za adresu rozhodnou pro
stanovení výše náhrad (za ztrátu času a hotových výdajů). Ustanovení také míří na České
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občany, kteří trvale žijí v zahraničí, není důvodu, proč by tyto osoby měly být vyloučeny
z možnosti vykonávat znaleckou činnost, avšak je nutné tento fakt zohlednit pro účely
náhrady hotových výdajů. Pokud by neexistovalo toto speciální ustanovení, mohlo by dojít až
k situaci, kdy by v praxi tito znalci stejně nebyli ustanovováni, neboť by to z ekonomických
důvodů bylo značně nevýhodné a nepřiměřené.
K odst. 6
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které umožňuje Ministerstvu spravedlnosti upravit další
podrobnosti týkající se náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času ve vyhlášce.
Vyhláška umožňuje zakotvení větších detailů, které by nebylo vhodné stanovovat přímo
v zákoně. Zároveň je legislativní proces vyhlášky kratší a umožňuje tak flexibilnější změnu
reagující na společenský a ekonomický vývoj.
K § 33
Orgán veřejné moci může v odůvodněných případech poskytnout znalci přiměřenou zálohu na
odměnu a náhrady. K posouzení, zda se jedná o odůvodněný požadavek, bude potřeba
přistupovat individuálně, a to především s ohledem na rozsah, dobu ke zpracování, náročnost,
nezbytně vynaložené hotové výdaje, pravděpodobnost nutnosti přibrat konzultanta a další
skutečnosti, které bude muset zadavatel v konkrétním případě zohlednit.
K § 34
Byl-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, musí být znalečné vyúčtováno zároveň
s podáním tohoto posudku. Byl-li znalecký posudek podán na základě smluvního vztahu mezi
zadavatelem soukromoprávního charakteru a znalcem, znaleckou kanceláří či znaleckým
ústavem, toto ustanovení se nepoužije a termín stanovený pro vyúčtování znalečného je
odvislý od dohody těchto smluvních stran. V souladu s ustanovení § 1963 občanského
zákoníku a Směrnici 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních
transakcích, je splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury nebo jiné výzvy podobné povahy,
anebo ode dne obdržení služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Smluvní strany
si mohou ujednat dobu splatnosti delší 60 dnů jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě
nespravedlivé.
O předloženém vyúčtování orgán veřejné moci rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dní ode dne doručení vyúčtování. Uhrazeno musí být znalečné do 15 dní ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o znalečném.
K § 35
K odst. 1
Dohled nad výkonem znalecké činnosti znalecké kanceláře a znaleckého ústavu vykonává
ministerstvo a dohled nad činností znalce předseda krajského soudu. Tento systém byl
v zásadě převzat z dosavadního uspořádání dohledu nad výkonem znalecké činnosti, kdy
ministerstvo vykonávalo dohled nad právnickými osobami, tedy znaleckými ústavy v I. i II.
oddíle, a krajské soudy vykonávaly dohled nad znalci - fyzickými osobami. Při výkonu
dohledu se ministerstvo a předseda řídí zejména kontrolním řádem, jelikož se jedná o výkon
veřejné správy svěřený jednotlivým předsedům krajských soudů, resp. ministerstvu.
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K odst. 2
Zakotvuje se, že orgány dohledu prověřují (nejen na podnět, ale i z vlastní iniciativy), zda
dohlížené subjekty vykonávají znaleckou činnost v souladu s účinnými právními předpisy
upravujícími tuto oblast. Nově se stanoví, že orgán dohledu je oprávněn posuzovat správnost
znaleckého posudku s ohledem na metodologii použitou při zpracování znaleckého posudku.
K tomuto opatření bylo nutno přistoupit s ohledem na stále častěji se opakující problematiku
nepravdivých, ovlivněných, zaujatých či jinak věcně nesprávně zpracovaných znaleckých
posudků. V plnění této povinnosti budou příslušnému orgánu dohledu napomáhat odborné
poradní sbory (viz dále). Konečné rozhodnutí však musí vzejít od tohoto orgánu, neboť
poradní sbor ze své podstaty nemá právo rozhodovat směrem navenek vůči jednotlivým
subjektům vykonávajícím znaleckou činnost a poskytuje pouze podporu a podkladové
materiály pro rozhodování příslušného orgánu.
K odst. 3
Dále se zakotvuje povinnost orgánů vykonávajících dohled nejméně jednou za pět let provést
u každého znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu kontrolu tří náhodně vybraných
znaleckých posudků. Má-li znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav znalecké oprávnění
ve více oborech a odvětvích, pak tato kontrola platí pro každý obor a odvětví samostatně.
Způsob výběru znaleckých posudků se ponechává na dohledovém orgánu, může vybrat
posudky zcela náhodně či kupříkladu vybrat jeden znalecký posudek, na který přišla stížnost a
dva náhodně, či jakkoli jinak. Jako jedinou podmínku zákon stanoví, že orgán dohledu má
možnost vybírat ze znaleckých posudků zpracovaných v uplynulých pěti letech. Znalecké
posudky ke kontrole nesmí ale vybrat subjekt vykonávající znaleckou činnost sám, ani nesmí
tento výběr jakkoli ovlivnit.
Orgán dohledu kontroluje znalecké posudky zejména s ohledem na jejich soulad s účinnými
právními předpisy a s ohledem na standardy a postupy pro daný obor a odvětví, byly-li
vydány. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav se mohou od těchto postupů a standardů
odchýlit, považují-li to za důvodné, ale musí takovéto odchýlení (např. použití jiné metody
výpočtu než je obvyklé) v rámci znaleckého posudku dostatečně zdůvodnit.
Shledá-li orgán dohledu při kontrole znaleckých posudků nedostatky, postupuje dále vůči
kontrolovanému subjektu s ohledem na závažnost těchto nedostatků. Kromě možnosti zahájit
řízení o přestupku, k čemuž by mělo být přistupováno v závažných případech, neboť může
dojít i k uložení trestu zákazu činnosti, může orgán dohledu udělit výtku či pouze upozornit
na nedostatky. Nad rámec výše uvedených postupů je dále dána orgánu dohledu možnost tuto
kontrolu rozšířit či ji zopakovat po uplynutí určité doby. Tato doba by měla být dostatečně
dlouhá na to, aby znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav měli reálnou možnost
vytýkané nedostatky odstranit. Pokud by nedošlo k odstranění, jeví se jako vhodné přistoupit
k tvrdšímu opatření než pouze opakované kontrole a kupříkladu udělit výtku či zahájit řízení o
přestupku.
K odst. 4 a 5
Toto ustanovení pamatuje na speciální případy, kdy znalec, znalecká kancelář a znalecký
ústav v uplynulých pěti letech nevypracovali dostatečný počet znaleckých posudků (tři) a ke
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kontrole podle odstavce 3 tudíž nemůže dojít. Jedná se o určitou nečinnost znalce, znalecké
kanceláři či znaleckého ústavu, i když se může pochopitelně jednat o nečinnost, kterou
nemohli ovlivnit, neboť v příslušném oboru, odvětví či specializaci nemusela být dostatečná
poptávka po vypracování znaleckých posudků. K těmto situacím docházelo i v minulosti.
Typickým příkladem je situace zhrouceného mostu (silničního nadjezdu) nad železniční tratí
ve Studénce ze dne 8. srpna 2008, kdy do této doby po znaleckých posudcích týkajících se
této problematiky prakticky neexistovala žádná poptávka. Nicméně po této nešťastné události
byl naopak o znaleckou činnost v tomto oboru, odvětví a specializaci ze strany orgánů veřejné
moci, popř. účastníků řízení týkajícího se této nehody, obrovský zájem. V těchto situacích má
možnost orgán dohledu možnost nepřistoupit k zrušení oprávnění vykonávat znaleckou
činnost, a to ve výjimečných případech. Tyto důvody hodné zvláštního zřetele musí však
dohledovým orgánem vždy řádně odůvodněny. Mohlo by se kupříkladu jednat o situace, kdy
znalec nevypracoval tři znalecké posudky, ale pouze dva a zároveň není pro daný obor, resp.
odvětví a specializaci zapsán jiný znalec, a tudíž se lze důvodně domnívat, že v budoucnu by
zde mohla existovat poptávka po dalších znaleckých posudcích, které by však neměl kdo
zpracovat. Příslušný orgán však musí vždy přihlédnout ke všem skutečnostem a k tomuto
postupu přistoupit pouze ve zcela výjimečných případech. Subjekt, který dlouhodobě
nevykonává znaleckou činnost z jakýchkoli důvodů, ztrácí kontakt s daným oborem a se
znalectvím jako takovým. V současné době většina znalců zapsaných do seznamu podle
dosavadního zákona nezpracuje více než 5 znaleckých posudků za rok. Účelem nového
zákona by mělo být zkvalitnění výkonu znalecké činnosti, s čímž bezpochyby souvisí i fakt,
že znalec, znalecká kancelář či znalecký ústav by měli tuto činnost vykonávat často, aby v ní
získali větší praxi. Pokud by příslušný orgán využil možnosti nezrušit oprávnění vykonávat
znaleckou činnost dané osobě, zkontroluje kromě jiného všechny posudky, které v uplynulých
pěti letech zpracovala (tedy i v případě, že by se jednalo o jeden či dva posudky) a dále
postupuje podle odstavce 3, jako by se jednalo o řádnou kontrolu.
Toto ustanovení pochopitelně neplatí, pokud je znalec zapsán v seznamu kratší dobu než 5 let.
Ministerstvo metodicky koordinuje a řídí činnost orgánů dohledu. Pro tyto účely bude
vydávat metodiky, pořádat semináře či činit jiná potřebná opatření. Cílem je zajistit
dostatečný výkon dohledu, včetně sjednocení praxe ministerstva a jednotlivých krajských
soudů tak, aby nedocházelo k neodůvodněným rozdílům.
K § 36
K odst. 1
Zakotvuje se oznamovací povinnost orgánu veřejné moci. Zjistí-li orgány veřejné moci při
své činnosti skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s výkonem znalecké činnosti
došlo k porušení tohoto zákona, oznámí to bez zbytečného odkladu předsedovi krajského
soudu nebo ministerstvu.
Uvedená povinnost zavazuje každý orgán veřejné moci, který se předmětné skutečnosti dozví,
a to bez ohledu na to, že se stejné skutečnosti mohl ze své činnosti dozvědět i jiný orgán.
K odst. 2
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Zahájení trestního stíhání či vzetí znalce do vazby je důvod pro pozastavení oprávnění
vykonávat znaleckou činnost. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyrozumět orgán
dohledu o těchto skutečnostech.
Povinnost oznámit zahájení trestního stíhání (a další skutečnosti, které mohou vést
k pozastavení či zániku oprávnění) stíhá i samotného znalce, pokud by takovou povinnost
nesplnil, vystavuje se nebezpečí postihu za přestupek.
K § 37
Nově se zakotvuje, že příslušný orgán může rovněž udělit znalci, znalecké kanceláři nebo
znaleckému ústavu výtku. Tato výtka by měla v zásadě nahrazovat dosavadní institut
výstrahy, který je v rámci českého právního řádu ojedinělým jevem. Naopak institut výtky se
objevuje v celé řadě dalších procesních předpisů, a proto považujeme jeho využití za
vhodnější.
Je možné odkázat především na právní úpravu výtky v jiných profesních předpisech a
judikaturu Nejvyššího správního soudu (zejména rozsudek 4 As 173/2015-31 ze dne 27. 11.
2015), přičemž z uvedeného judikátu pro bližší vysvětlení a popis institutu výtky uvádíme
následující.
Výtka je trestem uloženým za porušení povinností dohledovým orgánem, přičemž její uložení
zakládá překážku dvojího postihu ve smyslu zásady ne bis in idem. Ačkoli se institut výtky
formulačně v jednotlivých profesních předpisech mírně odlišuje, soudy přistupují k institutu
výtky jednotně. Výtka je svou povahou nejmírnějším stupněm kárného postihu v obecnějším
slova smyslu, jehož účelem je flexibilně postihnout ty nedostatky, jež svojí menší závažností
neodůvodňují zahájení kárného/přestupkového řízení. Uložená výtka je tak do jisté míry
formalizovanou informací o tom, že došlo k určitému pochybení. Výtka může dále působit
například i jako překážka v kariérním postupu a může být přitěžující okolností v případném
dalším řízení. Přestože je výtka opatřením svou povahou blízkým napomenutí či důtce,
zároveň se jedná o manažerský nástroj dohledového orgánu, který umožňuje zejména
udržovat disciplínu, pracovní morálku, řešit drobná pochybení nebo napravovat nesprávné
metodické postupy. Posouzení závažnosti provinění pro udělení výtky je zcela na příslušném
orgánu dohledu. Jinými slovy, dohledový orgán rozhoduje, zda udělí výtku nebo zahájí jiné
řízení (kárné, přestupkové). Výtky v jednotlivých právních předpisech by neměly vyvolávat
odlišné právní účinky. Výtka naplňuje ve smyslu soudního řádu správního materiální znaky
rozhodnutí správního orgánu. Přestože je výtka svojí povahou rozhodnutím správního orgánu,
její specifický charakter vylučuje aplikaci klasického správního řízení podle části druhé a třetí
správního řádu. Uplatní se pouze základní zásady činnosti správního orgánů. Efektivní
využívání výtky dohledovým orgánem je myslitelné pouze za podmínky, že zůstane
zachována určitá neformálnost jejího ukládání. Pokud by totiž uložení výtky podléhalo
formálnímu správnímu řízení, pak by tento institut postrádal svůj smysl. Závěr, že se nejedná
o rozhodnutí podle § 67 správního řádu, však nevylučuje přezkum tohoto úkonu v režimu
žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.
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Údaj o tom, že byla uložena výtka, se zaznamenává do seznamu znalců, k tomu, že byla
uložena pak správní orgán, přihlíží při projednávání přestupku. Údaj bude v seznamu (v jeho
neveřejné části) veden po dobu 3 let, poté bude údaj vymazán.

K § 38
Poradní sbory, jak již název vypovídá, jsou především poradními orgány svých zřizovatelů a
plní důležitou funkci zejména při přezkumu znaleckých posudků, při vstupní zkoušce a řízení
o přestupku. Část úkolů, kterou by předseda soudu jinak svěřil poradním sborům, může svěřit
profesní komoře zřízené na základě zákona, v praxi pak může komora, resp. její členové
vykonávat činnosti spojené s vstupní zkouškou, kontrolou posudků a činnosti obdobné.
K odst. 1 a 2
Poradní sbory zřizuje jako své poradní sbory ministr spravedlnosti nebo předseda krajského
soudu. Mohou být zřízeny v jakémkoli oboru a odvětví. Ideálním stavem je samozřejmě mít
poradní sbory ve všech oborech a odvětvích, ovšem v některých oborech a odvětvích to s
ohledem na nedostatek odborníků může být problém. Z tohoto důvodů ustanovení odstavce 3
zakotvuje, že pokud není zřízen tzv. krajský poradní sbor, jeho funkci bude plnit poradní sbor
zřízený ministrem spravedlnosti. Primární je tedy zajištění existence poradních sborů při
Ministerstvu spravedlnosti. Na to, aby byl vytvořen dostatek poradních sborů, by měl dbát
každý ministr spravedlnosti a předsedové všech krajských soudů, neboť právě jim budou
po odborné stránce vypomáhat v jejich práci. K nahrazení poradního sboru krajského soudu
poradním sborem ministerským by mělo docházet pouze ve výjimečných případech raritních
oborů a odvětví.
Náplní činnosti členů poradních sborů je zejména vyjadřování se k odborným otázkám
znalecké činnosti (např., která oblast spadá do jakého oboru a odvětví), napomáhají
s hodnocením věcné správnosti znaleckých posudků (v rámci správního trestání i v rámci
periodické kontroly) a účastní se odborné části vstupní zkoušky. V rámci vstupní zkoušky
mohou díky svým zkušenostem napomáhat i s hodnocením dalších podmínek a kvalifikačních
požadavků, jako je např. požadavek na dostatečnou úroveň vzdělání a délku odborné praxe.
Tento výčet je demonstrativní, není tudíž vyloučeno, aby byly poradní sbory využity i k jiné
činnosti odpovídající povaze tohoto orgánu.
K § 39
K odst. 1
Jedná se o taxativní výčet skutečností, které jsou považovány za přestupky. S ohledem na
potřebu reagovat na nový přestupkový zákon se může přestupku dopustit jak znalec, tak
znalecká kancelář a znalecký ústav. Seznam přestupků reflektuje povinnosti znalců, které se
prolínají celým zákonem. Přestupky jsou řazeny v návaznosti na systematiku zákona.
K odst. 2
Toto ustanovení zakotvuje správní tresty, které je možno za určité přestupky uložit. Jedná se
o správní tresty finančního charakteru, tedy pokuty, a možnost uložit zákaz činnosti, který
spočívá v zákazu výkonu znalecké činnosti, ke kterému lze přistoupit pouze v určitých
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závažnějších případech, kdy není možné, aby subjekt, který se dopustí, daného přestupku,
mohl nadále vykonávat znaleckou činnost, neboť by to mohlo mít výrazné negativní dopady
na tuto profesi, dotčené osoby, orgány veřejné moci, řízení, ve kterých jsou podávány
znalecké posudky, a další možné situace. Orgán projednávající přestupek uváží, jaký správní
trest znalci udělí. Zákon stanoví výjimku z obecných ustanovení přestupkového zákona a
zakotvuje, že není možno upustit uložení správního trestu, a to zejména s ohledem na to, že
přestupky a jejich dopady v rámci výkonu znalecké činnosti jsou natolik závažné, že nelze
považovat za vhodné, aby nebyly potrestány a aby postačovalo již samotné projednání
přestupku. Toto opatření bylo zavedeno i do některých jiných zákonů jako je kupříkladu
zákon o střetu zájmů.
K § 40
K odst. 1
Je stanoven taxativní výčet skutečností, za které lze jinou fyzickou osobu (než znalce) a jinou
právnickou osobu (než znaleckou kancelář či znalecký ústav) podle tohoto zákona potrestat v
rámci řízení o přestupku. Ačkoli se nejedná o osoby vykonávající znaleckou činnost, jde
o přestupky, které bezprostředně souvisí s výkonem znalecké činnosti. Adresáty této normy
jsou zejména konzultanti, další pomocné osoby, znalci, znalecké kanceláře či znalecké ústavy
po ukončení výkonu znalecké činnosti a další osoby (a to především dle odst. 1 písm. a), tedy
v situaci, kdy se osoba neoprávněně vydává za subjekt vykonávající znaleckou činnost).
K odst. 2 a 3
Za přestupky podle odstavce 1 lze jednotně uložit správní trest peněžitého charakteru, tedy
pokutu, a to maximálně do výše půl milionu korun. S ohledem na charakter adresátů této
normy je není možno již nadále postihovat jako subjekt vykonávající znaleckou činnost, tedy
např. zákazem činnosti. Stejně jako dle předchozího ustanovení nelze z totožných důvodů
upustit od potrestání.
K § 41
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje příslušnost orgánů k projednání přestupku. V prvním stupni
projednává přestupky fyzických osob i znalců předseda krajského soudu. Tuto příslušnost se
jeví jako vhodné takto zakotvit především s ohledem na to, že krajské soudy mají s agendou
znalců největší zkušenosti a již dle dosavadních právních předpisů byly přestupkovými
orgány v prvním stupni. Ministerstvo spravedlnosti pak z obdobných důvodů rozhoduje
v prvním stupni o přestupcích znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů a jiných právnických
osob. Ministerstvo je také příslušné k projednání přestupků jiných osob než znalců,
znaleckých kanceláří nebo znaleckých ústavů, které se neoprávněně vydávají za znalce či
vykonávají znaleckou činnost. Místní příslušnost se určí dle obecných pravidel zakotvených
v § 62 zákona o přestupcích. Místní příslušnost je určována hlediskem územní působnosti
věcně příslušného správního orgánu. Pro pravidla místní příslušnosti se v řízení o přestupku
uplatní úprava vůči správnímu řádu speciální, aby lépe odpovídala specifikům řízení o
přestupku. Základní je tedy kritérium, kterým je místo spáchání přestupku. Takové kritérium
je však nevhodné nebo neaplikovatelné v případě některých vybraných přestupků. Z toho
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důvodu jsou dále v ustanovení § 62 upravena pomocná kritéria odkazující na zjistitelné
skutečnosti, u kterých lze předpokládat přímý vztah ke spáchání přestupku a tím i ke
správnímu obvodu správního orgánu. Jedná se zejména o adresu trvalého pobytu nebo adresu
sídla podezřelého (místní příslušnost je třeba zkoumat již před zahájením řízení, a proto se
užívá výrazu „podezřelý“). Vzhledem k tomu, že zejména v případě právnické osoby
(umístění majetku nebo místo výkonu činnosti) mohou tato pomocná kritéria vést k určení
více místně příslušných správních orgánů, upravuje se v odstavci 4 postup při řešení sporu o
místní příslušnost, který je inspirován úpravou ve správním řádu. V takovém případě se
upřednostňuje správní orgán, v jehož správním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo
(projevily se negativní účinky skutku, v němž je přestupek spatřován). Pro posuzování jednání
znalců by pak měly být v souladu s rozhodnutím publikovaným pod č. 1338/2007 Sbírky
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vztaženy na takový postup zásady trestního řízení.
K odst. 2
Ustanovení upravuje délku promlčecí doby. Promlčecí doba v případě přestupků podle tohoto
zákona činí 5 let. Pokud dojde k přerušení promlčecí doby, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději 7 let od jeho spáchání. Tato výjimka oproti obecné právní úpravě (§ 30 zákona č.
250/2016 Sb.) je nezbytná zejména s ohledem na pravidelné pětileté kontroly, které bude
orgán dohledu provádět. Je nezbytné, aby dohledový orgán mohl uložit správní trest každému,
u koho zjistí pochybení v průběhu celého zkoumaného období, které může být až 5 let. Pokud
by promlčení nebylo takto speciálně upraveno, mohlo by se stát, že by dohledový orgán
v rámci své kontroly zjistil pochybení, ale nic by v této věci již nemohl učinit.
K odst. 3
Toto ustanovení zakotvuje, že kromě skutečností, ke kterým se přihlíží standardně dle obecné
právní úpravy, bude rovněž přihlédnuto k tomu, zda již byla dané osobě v minulosti udělena
výtka podle ustanovení § 37. Obecné faktory, které jsou standardní ve vztahu ke správnímu
trestání, jsou závažnost přestupku, následky, způsob spáchání a další.
K odst. 4
Údaje o pravomocném rozhodnutí o spáchání přestupku zaznamená správní orgán do
seznamu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dní ode dne nabytí
právní moci takovéhoto rozhodnutí. Do seznamu se budou zapisovat všechny přestupky a
správní tresty za ně bez rozdílu. Po uplynutí pěti let ode dne právní moci daného rozhodnutí,
se tento údaj přesune do neveřejné části seznamu. Příliš dlouhodobé uveřejňování přestupků a
správních trestů by bylo nepřiměřené. Lze se domnívat, že i tento mechanismus svou
prevenční funkci splní dostatečně a bude na znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy
působit motivačně tak, aby dbali na řádný výkon znalecké činnosti.
K § 42
K odst. 1
Toto ustanovení zakotvuje zvláštní příslušnost jednotlivých soudů ve správním soudnictví,
aby byla zajištěna maximální možná míra nezávislosti soudů a předešlo se situacím, kdy by
předseda soudu rozhodoval ve správním řízení a následně by krajský soud, rozhodoval ve
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správním soudnictví. Toto ustanovení je plně v souladu s článkem 38 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, který zakotvuje, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému
soudci a příslušnost soudce a soudu se stanoví zákonem.
Správní orgán

Příslušný soud ve správním soudnictví

Předseda Městského soudu v Praze
Předseda Krajského
Budějovicích

soudu

Krajský soud v Českých Budějovicích
v Českých Krajský soud v Praze

Předseda krajského soudu v Praze

Krajský soud v Plzni

Předseda krajského soudu v Plzni

Městský soud v Praze

Předseda krajského soudu v Ústí nad Labem

Krajský soud v Ostravě

Předseda krajského soudu v Hradci Králové

Krajský soud v Brně

Předseda krajského soudu v Brně

Krajský soud v Ústí nad Labem

Předseda krajského soudu v Ostravě

Krajský soud v Hradci králové

K odst. 2
Dále toto ustanovení upravuje funkční příslušnost, tedy že nadřízeným orgánem krajského
soudu je ve věcech podle tohoto zákona ministerstvo. Odvolacím orgánem ve správním řízení
je zpravidla nejblíže nadřízený správní orgán, zákon však může podle ustanovení § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovit jiný odvolací orgán.
K odst. 3
Příslušný předseda krajského soudu může vnitřním předpisem agendou pověřit některého ze
svých spolupracovníků, zejména se předpokládá pověření místopředsedy krajského soudu
nebo referentů příslušného soudního oddělení. Pokud by veškerou agendu musel vykonávat
osobně předseda nebo místopředseda krajského soudu, lze se důvodně domnívat, že by jej
zaměstnávala až do té míry, že by se jiné své práci mohl věnovat pouze velice omezeně.
Z tohoto důvodu rovněž příslušná část obecná části důvodové zprávy předpokládá, že na
soudech by nově měli přibýt referenti, kteří budou mít vysokoškolské právnické vzdělání.
Rozhodnutí však musí vždy vydávat předseda krajského soudu, jde o obdobnou konstrukci
jako např. v právní úpravě rozhodování o rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu.
Jednotlivé úkony v řízení v druhém stupni provádějí pracovníci daného úřadu, avšak samotné
rozhodnutí vždy vydává ministr.
K odst. 4 a 5
Odstavec čtvrtý zakotvuje požadavky na vzdělání osoby oprávněné k provádění úkonů
správního orgánu v přestupkovém řízení. Správním orgánem je v případě znalců a jiných
fyzických osob předseda krajského soudu.
Dle obecných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, může předseda soudu na základě vnitřního předpisu pověřit jinou osobu (zaměstnance
soudu) k provádění úkonů správního orgánu v řízení. Takto oprávněná osoba však musí
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splňovat určitě požadavky na vzdělání, jelikož bude činit úkony v rámci správního trestání.
Primárně by oprávněná úřední osoba měla mít magisterské vzdělání v oboru právo,
alternativou je pak jiné vysokoškolské vzdělání v jiném oboru, avšak v takovém případě musí
tato osoba složit zkoušku u Ministerstva vnitra, která bude prokazovat její odbornou
způsobilost. Zkoušku odborné způsobilosti pro účely přestupkového zákona zabezpečuje
Ministerstvo vnitra, tato zkouška je zaměřená čistě na přestupkové právo.
Zaměstnanec, který bude pověřen k provádění úkonů v přestupkovém řízení, bude muset
kromě obecné zkoušky odborné způsobilosti podle přestupkového zákona složit zvláštní
zkoušku, která bude zaměřena na právní úpravu znalců. U osob v oblasti znalectví je žádoucí
prokázat znalosti právní úpravy regulující i oblast znalectví a přestupku na úseku znalectví a
proto je nutné, aby tyto osoby složily zvláštní zkoušku, která by byla zaměřena na právní
úpravu znalců. Zkoušku prokazující odborné znalosti bude zabezpečovat Ministerstvo
spravedlnosti.
V případě, že zaměstnanec soudu, kterého předseda krajského soudu pověří prováděním
úkonů správního orgánu v přestupkovém řízení, nebude mít vysokoškolské vzdělání v oboru
právo a právní věda, bude muset složit obecnou zkoušku odborné způsobilosti u Ministerstva
vnitra a poté zvláštní zkoušku u Ministerstva spravedlnosti.
Zmocňovací ustanovení pro účely vydání vyhlášky, která upraví podrobnosti zkoušky
k prokázání odborné způsobilosti dle odstavce druhého.
K § 43
Obecné výkladové ustanovení pro jiné právní předpisy. Procesní předpisy hovoří o znalcích,
avšak je důležité, aby veškerá práva a povinnosti dopadali na osoby vykonávající jednorázové
znaleckou činnost podle § 26 odst. 1.
K § 44
Zákon o znalcích implementuje Rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30.
listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní
činnosti.
K § 45
K odst. 1
Přechodné ustanovení upravující řízení zahájena přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
Podala-li si osoba žádost o jmenování znalcem nebo znaleckým ústavem za doby účinnosti
zákona o znalcích a tlumočnících, dokončí se toto řízení podle zákona o znalcích a
tlumočnících. Novou právní úpravu nelze na tyto případy aplikovat, osobě tak na jmenování
nevzniká právní nárok. V případě žádostí o jmenování znaleckým ústavem se rozhodne
o jmenování znaleckým ústavem bez ohledu na to, zda podle této nové právní úpravy se bude
v souladu s přechodnými ustanoveními jednat opravdu o znalecký ústav, nebo zda se bude
jednat o znaleckou kancelář. Do seznamu budou zapsáni také podle zákona o znalcích a
tlumočnících, z tohoto důvodu se na ně poté budou vztahovat následující přechodná
ustanovení
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K odst. 2
Obdobně tento postup platí i v případě řízení o přestupku či o udělení výstrahy. Bylo-li toto
řízení zahájeno podle dosavadních právních předpisů, rovněž se podle nich dokončí. V
případě udělení sankce nebo výstrahy tuto nelze zaznamenat do seznamu ani veřejně ani
neveřejně, neboť dosavadní právní úprava toto neumožňovala.
K § 46
K odst. 1
Znalci zapsaní dle dosavadních právních předpisů (znalci, kteří získali oprávnění dle zákona o
znalcích a tlumočnících) budou nadále zapsáni do seznamu podle tohoto zákona jako znalci.
V souladu s ustanovením § 48 znalci zůstane oprávnění vykonávat znaleckou činnost ve
stejném oboru, odvětví, případně specializaci.
K odst. 2
V návaznosti na odst. 1 se dále upřesňuje, že znalec, který byl do seznamu zapsán podle
přechodného ustanovení zakotveného v odstavci 1, je oprávněn vykonávat znaleckou činnost
maximálně po dobu pěti let. Obecně lze tedy konstatovat, že všichni stávající znalci, kteří jsou
zapsání v seznamu znalců a také znalci, jejichž řízení bude zahájeno přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a dokončeno podle zákona o znalcích a tlumočnících, budou moci po
dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávat znaleckou činnosti podle tohoto
zákona, po uplynutí této přechodné doby může dojít k zániku oprávnění. K zániku znaleckého
oprávnění může u těchto znalců dojít v zásadě dvěma způsoby, a sice uplynutím stanovené
doby pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vznikem znaleckého oprávnění podle
tohoto zákona ve stejném oboru a odvětví. Pokud nastane některá z těchto dvou skutečností,
dosavadní oprávnění zaniká. Je možné, aby znalec, který vykonává znaleckou činnost pro
více oborů či odvětví, měl některá znalecká oprávnění podle tohoto zákona a zároveň měl
některá znalecká oprávnění podle dosavadního zákona. Tato kombinace není vyloučena,
nesmí se však jednat o totožné obory a odvětví.
Dále samozřejmě platí i veškerá další ustanovení tohoto zákona, je tedy kupříkladu možné,
aby tomuto znalci zaniklo znalecké oprávnění i jiným zákonem předvídaným způsobem..
K odst. 3
Ustanovení upravuje výjimku z obecného ustanovení o vstupní zkoušce znalce. Požádá-li
znalec jmenovaný podle dosavadních právních předpisů o vznik znaleckého oprávnění podle
tohoto zákona před uplynutím přechodného období (tedy 5 let od nabytí účinnosti tohoto
zákona), považuje se zvláštní část vstupní zkoušky za splněnou. Tuto žádost může podat
během přechodného období kdykoli. Za splněnou se považuje pouze zvláštní část zkoušky.
Znalec však musí absolvovat obecnou část vstupní zkoušky včetně tzv. kurzu znaleckého
minima. Toto přechodné ustanovení se samozřejmě vztahuje pouze k první žádosti o vznik
znaleckého oprávnění, nikoli do budoucna pro všechny žádosti, které by si tento znalec podal.
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K § 47
Ustanovení zakotvuje přechodný režim pro znalecké ústavy v návaznosti na jejich povaze,
tedy zda byly zapsány v I. nebo v II. oddílu seznamu podle zákona o znalcích a tlumočnících.
K odst. 1
Odstavec první zakotvuje přechodný režim pro znalecké ústavy zapsané v II. oddílu. Byl-li
subjekt zapsán podle dosavadní právní úpravy jako znalecký ústav v II. oddíle, bude zapsán
do seznamu podle tohoto zákona jako znalecký ústav. Tento zákon již nadále nerozlišuje
znalecké ústavy podle oddílů. Zachovává pouze znalecký ústav ve smyslu subjektu, který má
zpravidla veřejnoprávních charakter (vysoká škola, v.v.i. apod.), a dále nově vznikají tzv.
znalecké kanceláře, které lze částečně považovat za obdobu znaleckých ústavů současného I.
oddílu, ne však zcela, neboť znalecké kanceláře umožňují i prosté sdružování znalců za
účelem podnikání do obchodních korporací.
K odst. 2
Odstavec druhý navazuje na odstavec první a stanoví, že znalecké ústavy zapsané podle
dosavadních právních předpisů do I. oddílu jsou podle tohoto zákona zapsány do seznamu
jako znalecké kanceláře. V případě zapsání znaleckého ústavu jako znalecké kanceláře, je
nutné ve lhůtě jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona prokázat ministerstvu, že je
znalecká činnost vykonávána pomocí alespoň jednoho znalce, který je zapsán v seznamu
znalců (na základě ustanovení § 5 či § 45, tedy dle nových pravidel nebo na základě
přechodného období). Tento znalec musí mít oprávnění pro stejný obor, odvětví, jako
znalecká kancelář, ve které má působit. Pokud tuto podmínku znalecká kancelář nesplní,
ministerstvo rozhodne o zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
K odst. 3
Odstavec třetí stanoví výjimku z obecného pravidla pro dosavadní znalecké ústavy I. oddílu
zakotveného v odstavci 2. Zároveň tato výjimka navazuje na ustanovení § 7 odst. 2. Pro
subjekty vykonávající znaleckou činnost, které jsou organizační složkou státu, platí i dle
přechodných ustanovení speciální režim, a sice navzdory tomu, že jsou zapsány tyto subjekty
v prvním oddíle znalecký ústavů podle dříve účinných předpisů, podle nové právní úpravy
jsou po přechodnou dobu (a pokud získají znalecké oprávnění tak i po uplynutí této doby)
znaleckým ústavem.
Tato výjimka byla zavedena s ohledem na dlouhodobě vysokou odbornou, personální,
organizační a materiální úroveň těchto subjektů, která je upravena přísnými předpisy jejich
zřizovatelů (tedy zákony ČR, interními předpisy ministerstev, krajů atd.). Tyto předpisy
upravují přísná kvalifikační kritéria uchazečů, pravidla výběrových řízení, systém
celoživotního vzdělávání, pracovní, technické a stavební podmínky atd. Za odbornou úroveň
odpovídají zřizovatelé, tedy stát, ministerstva, kraje atd. a potažmo znalecké subjekty jako
celek. Zároveň velká část těchto veřejnoprávních subjektů investuje nemalé finanční
prostředky do dalšího zvyšování svého odborného kreditu, jako např. do procesu akreditace,
považuje se tedy za vhodné, aby ačkoli nevykonávají vědeckovýzkumnou činnost, byly
postaveny naroveň znaleckým ústavům.
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K odst. 4
Ve všech výše uvedených případech mohou zmíněné subjekty vykonávat znaleckou činnost
v tomto přechodném režimu pouze po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Uplynutím této doby nebo vznikem znaleckého oprávnění podle tohoto zákona ve stejném
oboru a odvětví toto oprávnění zaniká, což zároveň nevylučuje ani zánik znaleckého
oprávnění z jiných důvodů.
K § 48
Po přechodnou dobu budou znalci zapsáni v oboru, odvětví a případně ve specializaci, ve
které byly zapsáni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Budou tedy teoreticky
existovat dva seznamy, jeden, který bude po dobu pěti let veden podle starého zákona a nový
seznam znalců, který bude již respektovat nová pravidla, stanovené obory a odvětví.
K § 49
Navrhuje se zrušit dosavadní zákon o znalcích a tlumočnících, neboť tento zákon bude
nahrazen novou právní úpravou, a sice zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech a zákonem o překladatelích a tlumočnících. Zároveň by mělo dojít ke
zrušení příslušných novel zákona, a to i přes to, že se tyto novely staly integrální součástí
zákona, který novelizovaly. Novely nemají nadále samostatnou normativní existenci a nebylo
by tedy třeba je explicitně rušit, nicméně Legislativní pravidla vlády takové rušení vyžadují.
Se zrušením zákona jsou pak rušeny i příslušné prováděcí předpisy.
K § 50
Navrhovaná účinnost toho zákona je stanovena na 1. ledna 2020, a to především s ohledem na
to, aby legisvakanční lhůta byla dostatečně dlouhá a všechny subjekty, který se nová právní
úprava dotkne, se mohly těmto změnám přizpůsobit.
V Praze dne 17. ledna 2018

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., v. r.
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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Zpracovatel / zástupce předkladatele:

Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MSP

1. ledna 2020

- Implementace práva EU: Ne
2. Cíl návrhu zákona
- Cílem návrhu tohoto zákona je zavedení právního nároku na zisk znaleckého oprávnění, nastavení
jednoznačných kvalifikačních požadavků, zvýšení efektivity dohledu, revize seznamu oborů a
odvětví, zavedení elektronických znaleckých deníků, navýšení znalečného a mnoho dalších opatření
vedoucích k celkovému zkvalitnění výkonu znalecké činnosti, a to jak z pohledu samotných znalců,
tak z pohledu zadavatelů či dalších dotčených subjektů.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Tato právní úpravy mění odměňování výkonu znalecké profese, proto bude mít v tomto ohledu
zásadní dopad na státní rozpočet (podrobnosti jsou uvedeny v příslušné části důvodové zprávy).
Z technického hlediska bude nákladem na státní rozpočet výdaj na vytvoření nového seznamu
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a vývoj aplikace pro elektronické vedení
znaleckých deníků.
V reakci na změny provedené touto navrhovanou právní úpravou by mělo dojít i k personálnímu
navýšení na jednotlivých krajských soudech a na Ministerstvu spravedlnosti, což v důsledku povede
k vyšším personálním nákladům. Vyšší náklady na straně jednotlivých orgánů budou rovněž
způsobeny vznikem a rozšířením působnosti poradních sborů. Členové poradních sborů budou za
svou činnost honorováni. Budou se zabývat především přezkušováním znalců v rámci vstupní
zkoušky, tvorbou standardů a postupů pro jednotlivé obory a odvětví či přezkoumáváním obsahové
stránky znaleckého posudku.
Na druhou stranu je potřebné uvést, že nově budou muset žadatelé o znalecké oprávnění platit
poplatek za vstupní zkoušku ve výši 8 000 Kč a bude posílen i výkon dohledu, tedy zřejmě dojde i
k navýšení počtu ukládaných sankcí, které budou rovněž příjmem státního rozpočtu. Předpokládá se
snížení nákladů řízení, ve kterém je možno či dokonce nutno využít znaleckých posudků, cena řízení
se vzhledem k očekávané celkově kratší době řízení zkrátí.
Dopady na státní rozpočet budou ve stručnosti následující:
Vstupní zkouška: Příjem cca 30 mil. Kč v průběhu přechodného období, následně cca 8000 Kč za
každého žadatele (ročně se předpokládá cca 2 mil. Kč), náklady cca 450 tis. Kč ročně za odbornou
část vstupní zkoušky, náklady na obecnou část vstupní zkoušky budou zřejmě nižší, nelze je však
v tuto chvíli podrobněji stanovit.
Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a elektronická evidence znaleckých
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posudků: Vstupní náklady cca 7 mil. Kč, provozní každoroční náklady cca 320 tis. Kč ročně
Personální navýšení na Ministerstvu spravedlnosti: Náklady cca 5,67 mil. Kč ročně.
Personální navýšení na krajských soudech: Náklady cca 6, 44 mil. Kč ročně.
Poradní sbory: Náklady cca 8-13,5 mil. Kč ročně.
Navýšení odměn (bude řešeno vyhláškou): Náklady nad rámec současných výdajů cca 156 mil. Kč
ročně na Ministerstvu spravedlnosti a cca 229,2 mil. Kč ročně na Ministerstvu vnitra.
Odměna za ústní znalecký výkon: Náklady cca 102 mil. Kč ročně.
Paušální částky odměn a náhrad: Náklady nad rámec současných výdajů cca 5-20 mil. Kč ročně.
Odměna konzultanta podle trestního řádu: Náklady nad rámec současných výdajů cca 0,5 mil. Kč
ročně.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne
Tato právní úprava je bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Tento návrh zákona bude mít dopad na podnikatelské subjekty, a to jak na osoby fyzické, tak
právnické, neboť zásadním způsobem mění podmínky vstupu do znalecké profese. Především se
jedná o zavedení právního nároku na jmenování znalcem a o jednoznačné stanovení kvalifikačních
požadavků. Tyto změny by však měly vést ke zkvalitnění této profese a k vyšší míře právní jistoty na
straně žadatelů o zisk znaleckého oprávnění. Předpokládá se i navýšení znalečného.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne
Tato právní úprava je zcela bez dopadu na územní samosprávné celky.
3.5 Sociální dopady: Ne
Tato právní úprava nemá sociální dopady.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne
Tato právní úprava nemá dopad na spotřebitele.
3.7. Dopady na životní prostředí: Ano
S ohledem na skutečnost, že tato právní úprava posiluje elektronizaci výkonu znalecké činnosti lze
očekávat, že může mít příznivé dopady na životní prostředí.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
Tato právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a je rovněž bez vlivu na otázku
rovnosti žen a mužů.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
Právní úprava počítá s výkonem dosavadního vedení statistik v rámci Ministerstva spravedlnosti ČR
a krajských soudů.
3.10 Korupční rizika: Ne
Tato právní úprava je bez negativního dopadu na otázku korupce. Naopak dochází k posílení
protikorupčních opatření v souladu se zavedením právního nároku na zápis do seznamu znalců,
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znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a s ohledem na případnou následnou procesní obranu.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
Tato právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu.
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Důvod předložení a cíle
1.1. Název
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a o změně některých zákonů
(dále v tomto materiálu jen „zákon o znalcích“).
1.2. Definice problému
Návrh zákona o znalcích je předkládán v souladu s Legislativním plánem prací vlády na rok
2016. Podle tohoto Legislativního plánu musí Ministerstvo spravedlnosti předložit tento návrh
zákona k projednání vládě do konce června 2016.
Současná právní úprava zakotvená v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve
znění pozdějších předpisů (dále „jen zákon o znalcích a tlumočnících“) byla ode dne nabytí
účinnosti jen velice zřídka novelizována a byla shledána jako nevyhovující současným
podmínkám vyvstalým v důsledku vývoje společnosti a technologického rozvoje. Celá tato
právní úprava z roku 1967 vykazuje značné nedostatky, ať se jedná o zastaralé instituty či
názvosloví, nebo na ni navazující podzákonné předpisy, které dostatečně nereflektují
současnou společenskou situaci a vývoj této profese.
Významným problém současné právní úpravy je:
(1) jmenování znalců a neexistence právního nároku na jmenování
(2) stanovení oborů, odvětví, specializací a kvalifikačních požadavků
(3) seznam znalců a evidence znaleckých posudků
(4) kvalita znaleckých posudků
(5) odměňování znalců
(6) nedostatečný výkonu státního dohledu nad výkonem znalecké činnosti
(7) nedostatečný sankční systém
Jmenování znalců: Významným problémem účinné právní úpravy, a to i s ohledem na právo
Evropské unie a unijní judikaturu, je absence právního nároku na jmenování znalcem.
V současnosti nemá žadatel nárok na zápis do seznamu znalců a na zisk znaleckého
oprávnění, a to ani dojde-li ke splnění všech podmínek, které po něm lze požadovat. Je zde
ponechán široký prostor pro uvážení. Důvodem je především absence konkrétních závazných
kritérií pro posuzování znalostí, zkušeností a osobních vlastností znalců a taktéž diskreční
uvážení orgánu, který znalce jmenuje. Na druhou stranu je nutno uvést, že neexistence
právního nároku na jmenování zároveň poměrně jednoduše umožňuje žádoucí regulaci počtu
znalců tak, aby bylo jmenováno opravdu pouze takové množství znalců, které je pro výkon
této profese (v daném obvodu krajského soudu) nutné.
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Stanovení oborů, odvětví, specializací a kvalifikačních požadavků: S ohledem na společenský
vývoj a na zamýšlený právní nárok na jmenování znalcem je třeba přehodnotit současné
stanovení oborů, odvětví a specializací znalecké činnosti, neboť některá odvětví již
v současné době nejsou téměř potřeba a naopak je žádoucí, aby vznikla jiná, která
v současnosti chybí. Na tuto problematiku je zároveň nutno navázat jednoznačné stanovení
kvalifikačních kritérií pro výkon znalecké činnosti, což v současnosti do značné míry chybí.
Až při existenci těchto požadavků lze případně uvažovat o zavedení právního nároku na
jmenování znalcem. Dobře zpracované podmínky pro výkon znalecké činnosti, tedy mimo
jiné i kvalifikační požadavky, by měly vést ke zkvalitnění činnosti znalců.
Seznam znalců a evidence znaleckých posudků: Cílem nové právní úpravy by mělo být
zavedení kvalitnějšího centrálního seznamu znalců, ve kterém bude mj. evidováno větší
množství údajů o konkrétním znalci, než je tomu v současnosti. Tento seznam by měl být
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti i pověřeným osobám na straně
Ministerstva spravedlnosti, krajských soudů či jiných orgánů veřejné moci. Jako nezbytný
krok se jeví i nahrazení současného vedení znaleckých deníků v papírové podobě deníky
elektronickými. Vedení deníků v papírové podobě je dnes již přežitek, který zamezuje
efektivní kontrole výkonu znalecké činnosti a neumožňuje v krátkém čase poskytnout
relevantní informace o činnosti znalce. Evidence znaleckých posudků by měla být zároveň
s ohledem na možnost lepšího dohledu nad znalci přímo provázána s jejich seznamem.
Kvalita znaleckých posudků: V současnosti se výrazně stupňuje kritika kvality znaleckých
posudků. Účinná právní úprava však má velice omezené nástroje k tomu, aby mohla být
hodnocena věcná správnost znaleckých posudků či aby mohl být řešen konflikt mezi
kontradiktorními posudky. Vysoká odborná úroveň, stejně tak jako správnost a pravdivost
znaleckých posudků, by však měla být jedním ze základních cílů zákona upravujícího
znaleckou činnost.
Odměňování znalců: Stávající systém odměňování znalců, stejně tak jako výše hodinových
sazeb za výkon znalecké činnosti, je dlouhodobě podrobován tvrdé kritice. Vyhláška
upravující tuto oblast nebyla již mnoho let novelizována, tedy nebylo reagováno ani na inflaci
ani na vývoj společenských poměrů a potřeb jednotlivce. Systému odměňování je zároveň
vytýkána i absence odměňování některých úkonů či procesů, které jsou však po znalcích často
požadovány, jako například náklady na vyhotovení kopií znaleckého posudku nebo náhrada
za ztrátu času spojenou s nezbytným cestováním kupříkladu na místní šetření. Čím dál častěji
je diskutována otázka záloh, a to především s poukazem na časté výrazné zpoždění na straně
soudu s vyplácením odměn za výkon znalecké činnosti.
Výkon dohledu: Dle účinné právní úpravy se výkon dohledu nad znalci a znaleckými ústavy
dělí mezi Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy. Setkáváme se však s velkou
roztříštěností, neefektivností a nejednotností výkonu této dohledové činnosti, v některých
případech tato kontrola téměř absentuje. Tento stav je zajisté nežádoucí a nová legislativa by
měla přinést jeho nápravu.
Nedostatečný sankční systém: V souvislosti s výkonem dohledu lze poznamenat, že i sankční
systém současného zákona je značně nedostatečný. Zlepšení sankčního systému jde ale ruku
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v ruce s případným výkonem dohledu. Sankční systém by zajisté měl plnit funkci prevenční,
ale zároveň by měl nabízet možnosti, jak důrazně postihnout znalce za neplnění svých
povinností.
1.3. Popis existujícího právního stavu
V současnosti je výkon znalecké činnost upraven především zákonem č. 36/1967 Sb., o
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti
č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2015 nově nabyla účinnosti i vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb.,
kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti. Dále se
této problematiky týká i směrnice Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. února 1973, o
organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti.
Tato právní úprava je v posledních letech své existence velice kritizována za mnohé
nedokonalosti, nesystémová řešení, zastaralost a jiné nedostatky, kterými trpí. Především se
jedná o problematiku zápisu do seznamu, resp. vzniku znaleckého oprávnění, odměňování,
nedostatečných sankčních mechanismů či absence kontroly kvality a věcného přezkoumávání
znaleckých posudků. Velice kritizována je i samotná profese jako taková, neboť pohled
veřejnosti je významně ovlivňován negativními mediálními kauzami, kterých neustále
přibývá. Důvěra laické i odborné veřejnosti ve znaleckou činnost je tam silně otřesena.
V současné době je systém nastaven tak, že žadatelé o znalecké oprávnění jsou jmenováni
znalci ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Nejsou jednoznačně
zakotvena kvalifikační kritéria, která by žadatelé měli splnit. Je na úvaze jednotlivých osob
oprávněných k jmenování, zda z žadatele znalce učiní, či nikoli. Stanovena jsou pouze obecná
kritéria, která však postrádají bližší specifikaci. Ministerstvo spravedlnosti se snaží
sjednocovat tuto jmenovací praxi, ale ne vždy úspěšně. Stává se tedy, že žadatel není znalcem
jmenován kupříkladu z toho důvodu, že předseda příslušného krajského soudu se domnívá, že
pro daný obor a odvětví je již potřebný počet znalců ve vztahu k celkovému počtu úkonů
naplněn a žadatele znalcem nejmenuje. Na jmenování znalcem podle dosavadní právní úpravy
není právní nárok. Jinými slovy, nikomu, kdo požádá o jmenování znalcem, nevzniká ani při
splnění všech zákonných podmínek právní nárok na to, aby znalcem jmenován skutečně byl.
Dalším subjektem, který může kromě znalců vykonávat znaleckou činnost, jsou znalecké
ústavy. Tyto ústavy se v současnosti dělí do dvou oddílů.
Znalci jsou zapisováni do jednotlivých oborů, odvětví a specializací, znalecké ústavy pak do
oborů a stanoví se jim rozsah znaleckého oprávnění, což je de facto krátký slovní popis jejich
oprávnění. Tento dvojkolejný systém pro znalce a ústavy způsobuje v praxi nemalé problémy
a bylo by zcela logické, aby do budoucna mohly být všechny subjekty oprávněné vykonávat
znaleckou činnost zapisovány do stejných kategorií. Konkrétní obory a odvětví jsou v
současnosti stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb., kterou se
stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.
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Znalci za podání posudku náleží odměna, která je aktuálně stanovena vyhláškou na částku
100-350 Kč za hodinu, podle náročnosti a míry odborných znalostí, které bylo nutné
vynaložit. Odměna může být v mimořádných případech zvýšena či snížena. Jde-li o zvlášť
závažný případ nekvalitního znaleckého posudku, lze odměnu i úplně odepřít. Znalec má
zároveň nárok i na náhradu cestovních a jiných výdajů a na náhradu mzdy za dobu strávenou
podáním ústního znaleckého posudku, jestliže se tato doba kryje s jeho pracovní dobou.
Znalci může být rovněž na úhradu nákladů poskytnuta záloha.
Poslední novela zákona o znalcích a tlumočnících ovlivnila velice výrazně znaleckou činnost
stanovením správních deliktů přímo v tomto zákoně. Za porušení tohoto zákona tak lze
znalcům, znaleckým ústavům a jiných fyzickým či právnickým osobám ukládat sankce jako
kupříkladu peněžité pokuty či vyškrtnutí ze seznamu. Za porušení povinnosti uložených tímto
zákonem lze udělit i výstrahu, která je pak při spáchání správního deliktu brána jako
přitěžující okolnost. Největším problémem současného správního i trestního postihování
znalců je však omezená míra přezkoumání obsahové stránky znaleckého posudky, tedy
prakticky jeho kvality. Ačkoli již dnes by toto přezkoumání mělo být v souladu se zákonem
možné, v praxi se tak děje pouze velice ojediněle, neboť je to do značné míry obtížné a zákon
pro hodnocení obsahové stránky znaleckého posudku neposkytuje dostatečné nástroje.
1.4. Identifikace dotčených subjektů
Dotčenými subjekty této právní úpravy jsou:
(1) Ministerstvo spravedlnosti
(1) Ministerstvo spravedlnosti je dotčeným subjektem v první řade z titulu gestora tohoto

právního předpisu. Dále je nutno uvést jeho roli jako orgánu výkonu státní správy, což
zahrnuje rozličnou agendu od vzniku znaleckého oprávnění, zápisu do seznamu,
kontroly výkonu znalecké činnosti až po správní trestání. Při Ministerstvu
spravedlnosti budou rovněž zřizovány poradní sbory.
(2) Krajské soudy
(2) Krajské soudy jsou stejně jako Ministerstvo spravedlnosti orgány výkonu státní správy

na úseku znalecké činnosti. Rovněž u krajských soudů budou zřizovány poradní sbory.
Nelze opomenout ani skutečnost, že krajské soudy se dostávají do kontaktu se
znaleckou činností i při své rozhodovací praxi.
(3) Znalci, znalecké ústavy a nově znalecké kanceláře

(3) Jedná se o subjekty oprávněné vykonávat znaleckou činnost.
(4) Orgány veřejné moci
(4) Orgány veřejné moci se kromě výše uvedených případů setkávají se znaleckými

posudky zejména v rámci své vlastní (nejenom rozhodovací) činnosti. Jsou
veřejnoprávními zadavateli znalecký posudků, typicky se jedná o ministerstva, soudy,
státní zastupitelství a další subjekty.
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(5) Soukromoprávní zadavatelé znaleckých posudků
(5) Jedná se o fyzické či právnické osoby soukromého práva, které si pro své vlastní

potřeby, pro potřeby rozličných řízení či pro jiné situace nechávají zpracovat znalecké
posudky.
(6) Žadatelé o vznik znaleckého oprávnění a zápis do seznamu
(6) Pro osoby žádající o zápis do seznamu je relevantní především otázka vstupu do tohoto

odvětví, nastavení kvalifikačních požadavků a procesní postup.
Dalšími dotčenými subjekty jsou veškeré subjekty, které mohou přijít do kontaktu s výkonem
znalecké činnosti, nebo se jich tato činnost jakkoli jinak dotýká. S ohledem na povahu této
profese je tedy prakticky možné, aby se dotčeným subjektem pro určitý individuální případ
stala jakákoli fyzická či právnická osoba.
1.5. Popis cílového stavu
Cílem předkládaného návrhu zákona je stabilizace znaleckého odvětví a především
zkvalitnění výkonu této činnosti. K tomuto cíli však vede celá řada jednotlivých opatření,
která jsou nutná pro dosažení požadovaného výsledku.
Cílem tohoto návrhu zákona by mělo být v souladu s právem Evropské unie zavedení
právního nároku na jmenování znalcem po splnění předem jasně stanovených kritérií. Dojde
tak k odstranění uvážení jednotlivých orgánů o tom, zda osobu jmenovat či nejmenovat, a
tedy ke zvýšení právní jistoty a legitimního očekávání žadatelů o vznik znaleckého oprávnění.
Zároveň by stanovení jednoznačných kvalifikačních požadavků mělo vést k personálnímu
zkvalitnění výkonu této profese, kdy by ji mohly vykonávat pouze takové osoby, které splní
určitý minimální standard, který lze po osobě vykonávající znaleckou činnost vyžadovat.
Dále by mělo dojít ke všeobecnému zkvalitnění výkonu znalecké profese, což lze pozorovat
v několika rovinách. V první řadě jde o širší možnost přezkoumávání znaleckých posudků a
kontrolu nejen formální, ale i věcné správnosti. Jako vhodné se jeví i zavedení určitých
metodologických či jiných standardů a postupů pro obory a odvětví, u kterých je to možné a
zároveň to je žádoucí. Dále se pak jedná o posílení výkonu dohledu nad osobami
vykonávajícími znaleckou činnost a související zpřísnění a zefektivnění sankcí. V neposlední
řadě s touto problematikou souvisí zdůraznění úlohy znalce jako osoby vykonávající službu
ve veřejném zájmu v tom smyslu, že znalci nebudou moci bezdůvodně odmítat zadavatele
znaleckých posudků z řad orgánů veřejné moci. Pozitivní opatření, které by mělo vést k větší
motivaci znalců, lze pak spatřovat v revizi systému odměňování a v navýšení současné úrovně
znalečného.
Závěrem lze zmínit, že důležitým pilířem znalecké činnosti je rovněž odpovídající seznam
oborů a odvětví pro výkon této činnosti, přizpůsobený společenské situaci a racionálním
potřebám. Je potřeba důkladně analyzovat současný stav a kromě sjednocení systému pro
znalce a znalecké ústavy a odstranění existující dvojkolejnosti je nutné nastavit jednotlivé
položky (obory a odvětví) tak, aby odpovídaly reálným potřebám. Tento bod zároveň souvisí
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s větší elektronizací výkonu této profese, tedy s možností dohledat seznam oborů, odvětví a
kvalifikačních požadavků přehledně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jeví se jako
vhodné revidovat a modernizovat stávající seznam znalců a znaleckých ústavů a zavést
elektronické znalecké deníky, které zjednoduší činnost znalcům, ale i orgánů veřejném moci
při zadávání znaleckých posudků a orgánům státní správy při výkonu dohledové činnosti.
a) Zhodnocení rizika
Pokud by nebyl přijat nový zákon o znalcích, budou i nadále přetrvávat mnohé zásadní
nedostatky výkonu znalecké činnosti, které již v současnosti způsobují závažné problémy jak
samotným znalcům a znaleckým ústavům, tak orgánům veřejné moci. Účinná právní úprava
je již značně překonaná a neodpovídá požadavkům současné praxe. Určité dílčí minoritní
problémy by se snad daly řešit i jinak, ale celková situace je již natolik neúnosná, že se vznik
nového zákona jeví jako jediný možný krok. Pokud by navrhovaný zákon nenabyl účinnosti,
lze jen stěží předpokládat, že by došlo ke zlepšení a zkvalitnění výkonu této profese. Nebyly
by odstraněny nedostatky v problematice odměňování ani by nedošlo k zavedení právního
nároku na jmenování, který je poptáván nejenom samotnými znalci, ale i Evropskou unií.
V případě nepřijetí takovéto právní úpravy se Česká republika vystavuje riziku řízení o
porušení Smlouvy o fungování Evropské unie členským státem.
Určitým rizikem této předkládané právní úpravy je teoretická možnost, že v důsledku
nastavení nových podmínek dojde po uplynutí přechodného období ke snížení počtu znalců,
popř. i znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, neboť se nebudou chtít účastnit nově
nastaveného systému v této profesi. Na druhou stranu zakotvením jasných podmínek vstupu
do profese, včetně právního nároku, a zakotvením takové výše odměn, která bude odpovídat
současné tržní situaci, by toto riziko mělo být do značné míry eliminováno.
Návrh variant řešení
a.

Legislativní řešení

Varianta 0 – novelizace stávajícího zákona o znalcích a tlumočnících
V případě této varianty by legislativním nosičem požadovaných změn byla novela zákona č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a novela vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb.
Varianta 1 – vytvoření nového zákona
Pokud by byla vybrána tato varianta, došlo by k vytvoření zcela nového zákona a příslušných
prováděcích předpisů, v tomto případě s největší pravděpodobností vyhlášek. V rámci této
varianty, lze zvážit dvě alternativy, a sice (i) vytvoření dvou oddělených zákonů pro znalce a
tlumočníky, resp. překladatele nebo (ii) ponechání právní úpravy těchto profesí dohromady
v jednom zákoně tak, jak je tomu i nyní.
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b.

Model výkonu znalecké činnosti

Varianta 0 – smíšený model (současný stav)
V současné době máme v České republice model výkonu znalecké činnosti, jenž by se dal
označit za smíšený. Úprava výkonu znalecké činnost nerozlišuje mezi znalci podle toho, pro
koho svou činnost vykonávají. Jakkoli již nyní v zákoně existují speciální ustanovení, která se
uplatňují pouze ve vztahu k orgánu veřejné moci, a ve vztahu k soukromoprávním subjektům
je stranám ponechána možnost smluvní volnosti, v zásadě zákon reguluje výkon této profese
jako takový a nečiní mezi znalci rozdíly.
Varianta 1 – model soudního znalce
Model soudního znalce rozlišuje subjekty vykonávající znaleckou činnost do dvou kategorií, a
sice na znalce a soudní znalce. Soudní znalci se vyznačují vyšším stupněm odbornosti a
museli splnit přísnější podmínky pro vstup do tohoto odvětví. Pouze oni pak mohou
vykonávat znaleckou činnost ve vztahu k orgánům veřejné moci. Znalci nižší úrovně mohou
podávat znalecké posudku či odborná vyjádření pouze pro soukromoprávní účely. Státem je
přísně regulována především profese soudních znalců, nikoli znalců nižšího stupně, ti mohou
fungovat jako jakákoli jiná profese v rámci kupříkladu živnostenského zákona. Tato varianta
by umožňovala zavedení numeru clausu ve vztahu k soudním znalcům. Přesné nastavení by
záviselo na konkrétní právní úpravě. V České republice tento způsob výkon znalecké činnosti
neexistuje, ani v minulosti nikdy neexistoval.
Varianta 2 – volná profese
Tato varianta v sobě zahrnuje postavení výkonu znalecké činnosti na roveň jakémukoli
jinému povolání, resp. podnikání. Výkon znalecké činnosti by v takovém případě byl nejspíše
podřazen pod standardní režim živnostenského zákona a nebyl by nijak zvlášť regulován nad
rámec běžných opatření. Ani tento model výkonu znalecké činnosti v České republice
neexistuje, ani nikdy v minulosti neexistoval.
c.

Subjekty vykonávající znaleckou činnosti

Varianta 0 – zachování současného stavu
Dle účinné právní úpravy mohou vykonávat znaleckou činnost znalci zapsaní do seznamu
znalců a znalecké ústavy. Znalci jsou fyzické osoby a jsou povinni tuto činnost vykonávat
osobně, ale vyžaduje-li to povaha věci, mohou si přibrat konzultanta k posouzení dílčích
otázek. Znaleckými ústavy jsou naopak právnické osoby nebo jejich organizační složky, které
jsou specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých ústavů.
Seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly. V druhém oddíle jsou zapsány vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce či jiné osoby veřejného práva, které vykonávají
vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru. Tyto ústavy by měly být využívány
především ke zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech. Do prvního
oddílu se zapisují ostatní právnické osoby nezapisované do oddílu druhého. Tyto osoby musí
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mít alespoň tři společníky, členy nebo zaměstnance, kteří pro ně vykonávají znaleckou
činnost.
Varianta 1 – znalci, znalecké kanceláře prostřednictvím znalců, znalecké ústavy
Tato varianta počítá s transformací současného stavu do odlišné podoby. I nadále by
samozřejmě mohli znaleckou činnost vykonávat znalci, a to samostatně nebo jako
zaměstnanci, společníci či členové znalecké kanceláře. Znalecké kancelář by pak byla
obchodní korporací, která by vykonávala znaleckou činnost právě prostřednictvím svých
znalců (v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). Zároveň tato
varianta počítá se zachováním institutu znaleckých ústavů. Jednalo by se ale pouze o
zachování znaleckých ústavů svým charakterem odpovídajícím znaleckým ústavům zapsaným
v II. oddíle seznamu. Jednalo by se tedy převážně o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
a jiná obdobná odborná pracoviště.
d.

Vznik znaleckého oprávnění znalce

Varianta 0 – zachování současného stavu – neexistence právního nároku
Dle účinné právní úpravy neexistuje na jmenování znalcem právní nárok. Zákon sice stanoví
základní podmínky, koho lze jmenovat znalcem, ale k samotnému jmenování dochází na
základě výběru mezi osobami, které splňují podmínky pro jmenování. Tento výběr provádí
v případě znalců zpravidla předseda příslušného krajského soudu a v případě znaleckých
ústavů ministr spravedlnosti. Nicméně jak judikoval i Ústavní soud, každému, kdo požádá o
jmenování znalce, nevzniká, ani při splnění všech zákonných podmínek, právní nárok na to,
aby znalcem jmenován skutečně byl. Jmenování do této funkce nelze považovat za právo
každého občana. Postup při jmenování a odvolávání znalců zároveň není správním řízením a
nevztahuje se na něj zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Varianta 1 – zavedení právního nároku
A contrario k variantě 0 lze samozřejmě uvažovat i o zavedení právního nároku na jmenování
znalcem, resp. na zapsání do seznamu. V tomto případě by muselo dojít ke stanovení
jednoznačných kritérií, která by musel žadatel splňovat. Jejich splněním by pak žadateli
vznikal nárok na to, aby byl zapsán do seznamu a mohl vykonávat znaleckou činnost. Tato
žádost by tak nepodléhala uvážení jmenující osoby. Proto by i související kvalifikační
požadavky měly být stanoveny jednoznačně, aby nepřipouštěly správní uvážení. Požadavek
na zavedení právního nároku na jmenování je opakovaně akcentován i ze strany Evropské
unie.
Varianta 2 – numerus clausus
Druhou alternativou k variantě 0 je zavedení právního nároku společně s uplatněním numeru
clausu. Prakticky by se tedy jednalo o situaci, kdy by žadatelé na straně jedné museli splnit
jednoznačně dané kvalifikační předpoklady, ale zároveň by v daném oboru a odvětví a
případně v daném obvodu krajského soudu, musel být nedostatečně naplněný (právními
předpisy stanovený) počet znalců, které lze pro danou oblast a problematiku jmenovat.
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Kumulativně by musely být splněny obě tyto podmínky. V praxi by bylo ke zvážení, zda se
neinspirovat kupříkladu právní úpravou notářské profese. Tato varianta však může být
kombinována pouze s modelem výkonu znalecké činnosti podle bodu b) varianta 1. Numerus
clausus nelze kombinovat se smíšeným modelem výkonu znalecké činnosti, který máme
v současnosti v České republice zaveden. S ohledem na vyhodnocení otázky nastavení
modelu výkonu znalecké činnosti (viz níže), z níž vyplynulo potvrzení, že i nadále by měl být
zachován smíšený model, nebude tato varianta dále hodnocena.

Graf č. 1: Počet znalců v jednotlivých obvodech krajských soudů v letech 2011-2014, zdroj: Evidence krajských soudů

Graf č. 2: Vývoj počtu znalců v ČR v letech 2011-2014, zdroj: Evidence krajských soudů
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Graf č. 3: Počet nově jmenovaných znalců v jednotlivých obvodech krajských soudů v letech 2011-2014, zdroj: Evidence
krajských soudů

Graf č. 4: Počet nově jmenovaných znalců v ČR v letech 2011-2014, zdroj: Evidence krajských soudů

a. Zavedení povinnosti složit vstupní zkoušku
Varianta 0 - zachování současného stavu
V současné době zákona nestanoví žadatelům o vznik znaleckého oprávnění skládat vstupní
zkoušku. Navzdory tomu některé krajské soudy žadatele přezkušují. Na vznik
znaleckého oprávnění ale neexistuje právní nárok, tudíž tato vstupní zkouška
13

pouze slouží jako podklad pro předsedu krajského soudu při jeho rozhodnutí, zda
žadatele jmenovat znalcem, či nikoli. Tato zkouška není nijak unifikovaná.
Varianta 1 - zavedení vstupní zkoušky jako jedné z podmínek pro zápis do seznamu
Neoddělitelnou součástí zavedení právního nároku na zápis do seznamu jako znalec je i
nastavení jednoznačných kvalifikačních podmínek a požadavků, mezi než by
patřila i povinnost složit vstupní zkoušku.
b. Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a znalecké deníky
Varianta 0 - zachování současného stavu
V současné době je veden elektronický seznam znalců a znaleckých ústavů samostatně
(seznam znalců je spojen se seznamem tlumočníků). Toto oddělení prakticky nemá žádné
logické zdůvodnění a zřejmě je tedy pouze výsledkem historického vývoje. Veřejnosti je tento
seznam dostupný z internetových stránek Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz a pro
toto ministerstvo jej v zásadě spravuje externí společnost.
Co se znaleckých deníků týče, tak ty jsou dnes vedeny v papírové podobě, elektronické
vedení se neumožňuje, a jednou ročně jsou tyto deníky předkládány příslušnému krajskému
soudu ke kontrole a získání údajů, na jejichž základě jsou pak vytvářeny některé statistiky
krajských soudů.
Varianta 1 - Vylepšení seznamu a zavedení elektronické evidence znaleckých úkonů/posudků
Obsahem varianty 1 je zavést jeden centralizovaný seznam znalců, znaleckých kanceláří a
znaleckých ústavů, který bude lépe odpovídat současnému vývoji v oblasti informačních
systémů veřejné správy. Správcem tohoto seznamu by bylo Ministerstvo spravedlnosti,
jednotlivé krajské soudy by měly pochopitelně do seznamu přístup, aby mohly skutečnosti v
něm uváděné editovat a zapisovat do něj znalce.
Dále se touto variantou navrhuje zavést elektronické znalecké deníky, tedy elektronickou
evidenci znaleckých úkonů, resp. posudků. Nemyslí se tím skutečnost, že by se měly znalecké
posudky jako takové nahrávat do nějakého systému. Tento systém by měl opravdu spíše
kopírovat papírové znalecké deníky a rozšiřovat je o některé údaje a funkcionality.
g. Kvalita znaleckých posudků
Varianta 0 – zachování současného stavu
V současné době zákon stanoví, že znalci jsou povinni vykonávat znaleckou činnost řádně, ve
stanovené lhůtě a v oboru a odvětví, pro které byli jmenováni, na což jsou navázána i
ustanovení o správních deliktech. Více se dosavadní zákon o znalcích a tlumočnících
kontrolou kvality znaleckých posudků nezabývá. V praxi dále probíhá periodická kontrola
znaleckých deníků. Jako zásadní problém realizace dohledu nad kvalitou znalecké činnosti se
jeví nalezení vhodného subjektu, který by tuto kontrolu mohl vykonávat po odborné stránce.

14

Varianta 1 – zavedení opatření ke zvýšení kvality znaleckých posudků
Varianta 1 s sebou přináší oproti variantě 0 zavedení nových opatření, která budou směřovat
k zajištění větší kvality znaleckých posudků, a to ne nejenom ve směru opatření ex post, tedy
kontrolních, ale i těch, která budou podporovat vyšší kvalitu znaleckých posudků již při jejich
tvorbě. Mezi taková opatření může patřit kupříkladu zavedení doporučujících standardů a
postupů pro jednotlivé obory a odvětví. Jako nezbytné se rovněž jeví ustanovení nového
poradního orgánu, který by mohl přezkoumávat věcnou správnost znaleckých posudků.
Tato materie je však daleko rozsáhlejší, než by se mohlo zdát, neboť už i samotné stanovení
přísných kvalifikačních požadavků by mělo v důsledku vést ke zvýšení kvality znalecké
činnosti.

Graf č. 5: Počet vypracovaných znaleckých posudků v jednotlivých obvodech krajských soudů v letech 2011 - 2014, zdroj:
Evidence krajských soudů
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Graf č. 6: Vývoj počtu znaleckých posudků v ČR v letech 2011 - 2014, zdroj: Evidence krajských soudů

Graf č. 7: Počet znaleckých posudků podle zadavatele v letech 2011 - 2014, zdroj: Evidence krajských soudů
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Graf č. 8: Počet znalců, kteří vypracovali za rok 0 – 5 posudků v jednotlivých obvodech krajských soudů v letech
2011 - 2014, zdroj: Evidence krajských soudů

a) Správa výkonu znalecké činnosti
Varianta 0 – zachování současného stavu – společná působnost Ministerstva spravedlnosti a
krajských soudů
Dle účinné právní úpravy jsou k výkonu státní správy znalecké činnosti oprávněni
Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy. V praxi to vypadá tak, že nad činností znalců
vykonávají v zásadě dohled krajské soudy a ministerstvo dohlíží převážně na činnost
znaleckých ústavů.
Varianta 1 – výlučná působnost Ministerstva spravedlnosti
Tato varianta by znamenala koncentraci a centralizaci výkonu státní správy nad všemi
subjekty vykonávajícími znaleckou činnost do rukou Ministerstva spravedlnosti.
Varianta 2 – výlučná působnost krajských soudů
Varianta 2 by naopak znamenala koncentraci výkonu státní správy do působnosti jednotlivých
krajských soudů.
Varianta 3 – zřízení profesní komory
Cílem varianty 3 by bylo přesunutí výkonu správy a dohledu nad subjekty vykonávajícími
znaleckou činnost do rukou nově zákonem zřízené profesní komory, která by převzala
částečně či zcela oprávnění od stávajících orgánů státní správy (obdoba např. České advokátní
komory).
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a.

Sankční systém

Varianta 0 – zachování současného stavu
Správní trestání na úseku znalecké činnosti doznalo asi nejvýraznějších změn novelou č.
444/2011 Sb. Touto novelou došlo k zavedení zcela nových opatření v této oblasti. Přestupky
znalce nebo jiné fyzické osoby jsou dnes sankcionovány ve třech pásmech pokut (do 50 000
Kč, do 100 000 Kč, do 200 000 Kč) anebo sankcí vyškrtnutí ze seznamu. Obdobná situace je i
v případě správních deliktů právnických osob – peněžitá sankce (do 100 000 Kč, do 200 000
Kč, do 400 000 Kč) nebo sankce vyškrtnutí ze seznamu.
Odsouzené osoby

Zproštěné osoby

Vyřízeno jinak

§
346 odst. 1
zákona č.
40/2009
odst. 2
Sb.

2

0

1

192

19

13

odst. 3

3

2

0

10

1

0

1

1

0

0

0

0

§
175 odst. 1
zákona č.
140/1961 odst. 2
Sb.
odst. 3

Tabulka č. 1 Počty pravomocně vyřízených případů v roce 2015, nepravdivý znalecký posudek, zdroj: Statistická ročenka
Ministerstva spravedlnosti

Varianta 1 – zpřísnění sankcí a uveřejňování sankcí
Varianta 1 je alternativou k variantě 0, která přináší možnost zpřísnit sankce za některé
správní delikty (nově přestupky), častěji udělovat sankci, která by měla za následek zánik
možnosti vykonávat znaleckou činnost. Ke zvážení se rovněž dává, zda nenavrhnout zákaz
ukládání sankce napomenutí či zákaz upouštění od potrestání. Dále by tato varianta s sebou
přinesla i možnost uveřejňování udělené sankce v seznamu znalců, znaleckých kanceláří a
znaleckých ústavů. V neposlední řadě je v této souvislosti potřeba zmínit důslednější
metodické vedení.
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Graf č. 9: Počet udělených sankcí znalcům v jednotlivých obvodech krajských soudů v letech
2011 - 2014, zdroj: Evidence krajských soudů

Graf č. 10: Počet udělených sankcí znalcům v ČR v letech 2011 - 2014, zdroj: Evidence krajských soudů
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2. Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant
1.1. Náklady
a.

Legislativní řešení

S ohledem na možná legislativní řešení jsou v souvislosti s úpravou znalecké činnosti
zvažovány v zásadě dvě možnosti, a sice varianta 0 – novelizace a varianta 1 – příprava
nového zákona. Obě tyto varianty s sebou přinášejí náklady zejména v rovině časové a
administrativní náročnosti.
Je třeba poznamenat, že zákon č. 36/1967 Sb. je v současnosti jedním z nejstarších zákonů
českého právního řádu vůbec. Za dobu své účinnosti, tedy za téměř 50 let, byl novelizován
pouze třikrát, což je sice s ohledem na zásadu legislativní zdrženlivosti a právní jistoty
úctyhodné, nicméně v současnosti už je penzum poptávaných změn značně široké. Z tohoto
důvodu je zajisté novelizace horší variantou než přijetí nového návrhu zákona, neboť
novelizace stávajícího předpisu by byla značně rozsáhlá a komplikovaná a změně by se
musela podrobit většina ustanovení tohoto předpisu, ne-li dokonce všechna. Z těchto důvodů
lze konstatovat, že případná novela by byla velice nepřehledná a pro zákonodárce i veřejnost
obtížně uchopitelná. I samotná příprava této novely by byla z legislativně technických důvodů
časově náročnější na přípravu než vytvoření nového zákona. Z pohledu legislativního procesu
lze pak poznamenat, že jeho průběh je v zásadě u novely i u nového zákona stejný.
Ke zvažovaným subvariantám varianty 1 lze poznamenat, že jakkoli je v současné době
tlumočnická a znalecká činnost upravena v rámci jednoho zákona, nejeví se toto jako nadále
udržitelné, neboť je potřeba akcentovat odlišnosti těchto profesí. Každá z těchto profesí se
potýká s problémy v jiných oblastech své činnosti, a proto se jeví jako uživatelsky příjemnější
tyto dvě právní úpravy oddělit. Zároveň i samotná případná novelizace zákona o znalcích a
tlumočnících je z hlediska dosavadní propojenosti této právní úpravy značně obtížná.
b.

Model výkonu znalecké činnosti

Výraznou nevýhodou varianty 1 a 2 je skutečnost, že v rámci České republiky nebyl nikdy ani
jeden z těchto modelů výkonu znalecké činnosti realizován, a proto pro podmínky České
republiky neexistují praktické poznatky o tom, jaká úskalí by mohly s sebou přinést. Jako
velké riziko tak lze považovat nezkušenost s tímto systémem ve vztahu k výkonu znalecké
činnosti.
Varianta 2 se jeví jako zcela nevhodná, neboť by tím došlo k rozvolnění výkonu této profese,
což zajisté není žádoucí, neboť jak z praxe víme, v současnosti spíše dochází ke zneužívání
relativně mírné regulace; v situaci, kdy by došlo k omezení regulace na nezbytné minimum,
lze očekávat, že problémy, které se v současnosti již vyskytují, by se ještě prohloubily.
Zároveň je potřeba opětovně akcentovat roli znalců ve vztahu k orgánům veřejné moci, ze
které vyplývá, že znalecká činnost by neměla být postavena zcela na roveň ostatním
povoláním vykonávaným podle živnostenského zákona.
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Zároveň se jedná o natolik významnou změnu, jejíž realizace by byla velice obtížná, ne-li
nemožná, a to zejména ve vztahu k současnému nastavení výkonu této profese. Je otázkou,
zda by zde vůbec mohlo dojít k realizaci přechodných opatření nebo zda by muselo dojít „ze
dne na den“ ke změně systému a nastavení nového výchozího bodu nula. Veškeré orgány a
soukromoprávní subjekty, které vyžadují ke své činnosti spolupráci se znalci, by tak byly
s velkou pravděpodobností na určitou dobu paralyzovány, než by došlo k přizpůsobení se
nově vzniklé situaci. Obzvláště pokud by byl zaveden model dle varianty 1, je zde velké
riziko neochoty ze strany stávajících osob vykonávajících znaleckou činnost přejít do režimu
tzv. soudních znalců, zvlášť v situaci, kdy by byl zaveden numerus clausus. Řada znaleckých
oborů a odvětví se již v současnosti bohužel potýká s vysokým věkovým průměrem znalců,
k čemuž je potřeba v souvislosti s jakoukoli radikální změnou přistupovat obezřetně, neboť je
zde vysoká pravděpodobnost toho, že mnozí znalci by již nebyli ochotni do nového systému
vstoupit, a to především pokud by s sebou přinášel značné finanční náklady či požadavky na
doplňkové vzdělání apod. S ohledem na numerus clausus lze dále poznamenat, že se jako
problematické jeví samotné jeho nastavení, které by muselo být zvlášť pro každý obor a
odvětví v každém jednotlivém obvodu krajského soudu, neboť z povahy těchto oblastí
vyplývá, že potřeba znaleckých posudků v jednotlivých oborech a odvětvích v každém
jednotlivém obvodu krajského soudu je značně odlišná a variabilní v čase. Je navíc otázkou,
kdo a na základě čeho by stanovil maximální počty znalců v jednotlivých oborech a
odvětvích. Numerus clausus je sice zaveden kupříkladu u notářů, kde je ale diametrálně
odlišná situace. Zavedení numeru clausu si vyžaduje rovněž speciální režim vstupu do této
profese (u notářů konkurz na obsazení notářského úřadu), jehož realizace by v případě znalců
s ohledem na jejich počet s sebou přinášela enormní administrativní, personální, časové i
finanční náklady.
V neposlední řadě je potřeba na tomto místě zmínit právo Evropské unie a její judikaturu,
které jednoznačně stanoví, že výkon profese znalce je svobodné podnikání, tudíž by měl být
vstup do tohoto profesního odvětví zaručen po splnění předem daných podmínek. Pokud by
došlo k zavedení numeru clausu, pak by muselo v souladu s unijním právem dojít k rozštěpení
znalecké profese na dvě samostatné, a sice profesi soudního znalce a znalce. Pro soudní
znalce by bylo možno zavést numerus clausus, profese znalce by však zůstala i nadále
svobodným podnikáním v režimu živnostenského zákona.
S odkazem na výše uvedený odstavec není možno přistoupit ani k zachování smíšeného
modelu ve stávající podobě, neboť ten nezná v souladu s unijním právem právní nárok na
vstup do tohoto povolání. K tomuto aspektu více viz kapitola d) Vznik znaleckého oprávnění.
c.

Subjekty vykonávající znaleckou činnost

Nákladem varianty 0, tedy zachování současného stavu, je především skutečnost, že i nadále
nebude umožněno znalcům se sdružovat jinak než prostřednictvím znaleckých ústavů I.
oddílu, které svým charakterem ale zcela neodpovídají tomu, že by jich mělo být využíváno
ke sdružování znalců či jiných osob za účelem podnikání v oblasti výkonu znalecké činnosti.
Dle současného stavu je umožněno se prostřednictvím znaleckého ústavu I. oddílu sdružovat
až znalcům v počtu minimálně tří osob, což je poměrně diskriminační. Zároveň však současné
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ústavy I. oddílu rovněž nejsou navázány na konkrétní osoby znalců a nedochází tak
k personifikaci výkonu znalecké činnosti, což může být na úkor její kvality. Jako velice
problematické se jeví ustanovení, dle kterého mohou vznikat znalecké ústavy i v jiných
oborech než v těch, ve kterých mají znalci v těchto ústavech působící znalecké oprávnění
(postačuje, když mají znalecké oprávnění v příbuzném oboru a odvětví).
Nevýhodou varianty 1 je nutnost transformace na tuto novou právní úpravu, což s sebou
dozajista přinese určitou míru nevole především mezi ústavy zapsanými v prvním oddíle,
které by byly nově označeny za znalecké kanceláře.
Ani jedna z těchto variant s sebou nepřináší výraznější finanční náklady.
d.

Vznik znaleckého oprávnění

Základním nákladem varianty 0 je skutečnost, že tato varianta již nyní není v souladu
s právem Evropské unie a její judikaturou. Na vznik znaleckého oprávnění není v současné
době právní nárok. S tím souvisí i problematika kvalifikačních požadavků, které dnes nejsou
příliš jednoznačně stanoveny. Kupříkladu je zakotven požadavek na potřebné znalosti a
zkušenosti oboru, není však zákonem ani vyhláškou dále rozvedeno, jaké znalosti, jaká délka
praxe či jaké požadované vzdělání je touto obecnou formulací myšleno. Žadatel se tak může
domnívat, že by mohl požadavky na vznik znaleckého oprávnění splňovat, nebo dokonce zná
někoho, kdo má obdobné vzdělání a praxi a znalecké oprávnění již získal, avšak tyto
skutečnosti ve vztahu k žadateli mají pramalou vypovídací hodnotu. Nelze sice tvrdit, že
krajské soudy, potažmo ministerstvo, postupují nejednotně a svévolně, ale mohou žadatele
odmítnout i např. z kapacitních důvodů. Nákladem varianty 1 pak může být především
obtížná regulace počtu znalců a zřejmě počáteční zahlcení krajských soudů doposud
neúspěšnými žadateli, kteří by však na základě zavedení právního nároku získali právo na
zápis do seznamu. Regulace počtu znalců tak bude umožněna pouze vhodným nastavením
kvalifikačních podmínek ex lege. Tato varianta tak klade zvýšené požadavky na zákonodárce,
aby našel optimální podmínky odborné způsobilosti pro každý obor a odvětví.
Nákladem varianty 2 (numerus clausus) je naopak přílišná formalita a uzavřenost celého
systému, který by byl při celkovém počtu okolo 10 000 znalců velice obtížně spravovatelný.
Numerus clausus je v ČR zaveden kupříkladu u notářů, kterých je však řádově 500, což je
oproti znalcům značný rozdíl. Omezený počet osob by musel být stanoven pro každý obor,
odvětví či dokonce specializaci a obvod krajského soudu zvlášť, neboť jinak by mohlo dojít
k výrazným disproporcionalitám. Zejména by mohly být některé odvětví či specializace
utlačeny na úkor jiných či by mohlo dojít k výrazné regionální koncentraci některých oborů,
odvětví či specializací, což by v konečném důsledku mohlo vést například ke zvýšení nákladů
na výkon této činnosti. Při celkovém počtu zhruba 50 oborů a ještě většímu počtu odvětví a
specializací v rámci těchto oborů, by se však tento konkrétní omezený počet velice obtížně
stanovoval a zákonodárce by se mohl neúmyslně dopustit i přílišných omezení, která by
způsobila paralýzu výkonu této profese. Pokud by však byly počty nastaveny naopak příliš
benevolentně, jejich význam by byl v praxi spíše ryze formální. Najít vyvážený stav je velice
obtížné, či přímo nemožné. Dalším nákladem této varianty je pak samotné obsazování
volných míst. Na každé uvolněné místo znalce by se muselo konat samostatné výběrové
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řízení, kterého by se účastnili jednotliví uchazeči („znalečtí kandidáti“). Znovu je potřeba na
tomto místě zopakovat, že při celkovém počtu okolo 10 000 znalců by bylo toto opatření
velice nákladné a časově i administrativně náročné. V praxi si lze velice obtížně představit i
přenesení tohoto systému do roviny znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Zřejmě by tam
muselo dojít k radikální revoluci ve fungování této profese jako takové, nikoli pouze k dílčí
změně, tedy zavedení numeru clausu.
e.

Zavedení povinnosti složit vstupní zkoušku

Hlavním nákladem varianty 0, tedy nezavedení povinnosti složit vstupní zkoušku, je
nemožnost si ověřit aktuální znalosti žadatele o znalectví a oboru, ve kterém se rozhodl
požádat o zápis. Při vstupní zkoušce by bylo možno si ověřit i další vlastnosti jako je
schopnost hotově reagovat, odpovídat na otázky, schopnost vystupovat před lidmi,
srozumitelně přetlumočit a vysvětlit obsah znaleckého posudku či další. O toto vše bychom se
dobrovolně připravili, pokud bychom povinnost vstupní zkoušky nezavedli. Velkým
nákladem se tak jeví skutečnost, že by se krajský soud při posuzování splnění vstupních
podmínek musel omezit pouze na papírové dokumenty typu vysokoškolský diplom, certifikát,
čestné prohlášení o praxi apod. a prakticky by tak ztratil možnost se s žadatelem osobně
potkat a pohovořit s ním. Je nutno doplnit, že s ohledem na zavedení právního nároku by
nadále nebylo možno zachovat současnou praxi, kdy některé krajské soudy jakousi vstupní
zkoušku požadují, jiné nikoli. Tato zkouška navíc není nikterak unifikovaná. Takovýto přístup
by tak byl diskriminační, nejednotný a mohl by oprávněně vzbuzovat značné pochybnosti.
Hlavní nákladem varianty 1, tedy zavedení vstupní zkoušky je pak její administrativní,
organizační, časová a finanční náročnost. Je potřeba zajistit pracovníky, kteří tuto vstupní
zkoušku budu organizovat, je potřeba zajistit lektory a zkoušející, které to bude stát stejně tak
jako žadatele další čas navíc. Žadatelé budou muset navíc za zkoušku zaplatit, aby se tak
alespoň částečně pokryly náklady, které na straně státu v této souvislosti vzniknou.
Předpokládaná výše poplatku za zkoušku činí 8 000 Kč s tím, že částka 3000 Kč se vztahuje
k obecné části zkoušky a částka 5000 Kč ke zvláštní části zkoušky. Při nesplnění některé části
zkoušky bude žadatel opakovaně hradit pouze poplatek za nesplněnou část zkoušky. Jako
obdobu tohoto poplatku lze uvést kupříkladu poplatek za vykonání advokátní zkoušky (8 500
Kč), zkoušky insolvenčního správce (5 000 Kč) či zkoušky mediátorské (5 000 Kč). Tento
poplatek nemá v zásadě sloužit k dosažení zisku testujícího subjektu, ale alespoň
k částečnému pokrytí administrativních a personálních nákladů, které s sebou realizace této
vstupní zkoušky přináší.
Náklady na realizaci samotné zkoušky budou zhruba následující. Předpokládá se, že obecná
část zkoušky bude (po absolvování jednodenního kurzu) skládána elektronicky s okamžitým
vyhodnocením, a to na Justiční akademii, eventuálně lze zvážit i zapojení jednotlivých
krajských soudů. Náklady na tuto část zkoušky nebudou příliš velké. Nákladnější bude
zvláštní část zkoušky, která bude spočívat v přezkušování žadatelů z odborných znalostí před
zkušební komisí, resp. poradními sbory. V rámci této zkoušky bude nutné zaplatit odborné
zkoušející. Zde předpokládáme jako dostatečný počet zkoušejících 3 osoby, z toho jedna by
mohla být zaměstnancem soudu nebo zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti a tuto činnost
23

by vykonávala v rámci své pracovní náplně. Proto kalkulujeme pouze 2 odborníky na
2 hodiny (z toho 1 hodina zkoušky) při předpokladu 250 znalců ročně a jednotné hodinové
sazbě 450 Kč dostáváme částku 450 tis. Kč ročně.
f.

Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a znalecké deníky

Hlavním nákladem varianty 0 z pohledu seznamu je skutečnost, že seznam pro znalce a
znalecké ústavy je oddělený. Takže ještě před tím, než kdokoli prakticky zjistí, zda je pro
daný obor v daném obvodu krajského soudu zapsán nějaký subjekt, musí si zvolit, mezi
jakými subjekty si přeje vyhledávat, což v zásadě postrádá logiku a uživatelsky to celý systém
poměrně znepříjemňuje. Není vyloučeno, že by si vyhledávající osoba mohla zvolit, zda chce
vyhledávat mezi znalci, kancelářemi nebo ústavy, ale není nám zřejmé, proč by nemělo být
možno vyhledávat mezi všemi subjekty najednou. Současný seznam rovněž není napojen na
základní registry, tudíž veškeré změny v něm musí být prováděny ručně. Ostatně takovýchto
technických nedokonalostí, které se logicky odvíjejí od toho, kdy byl tento seznam vytvořen,
bychom našli vícero.
Náklady spojené s papírovými znaleckými deníky jsou velice významné. Jedná se především
o skutečnost, že si krajské soudy musí každoročně vyžádat, aby znalci své deníky předložili
ke kontrole, kterou následně provedou pověřené referentky. Není možno ani automaticky
vytvářet jakékoli statistiky. Takováto kontrola znaleckých deníků je zbytečně zdlouhavá a
zastaralá. Další nešťastnou skutečností je pak fakt, že krajské soudy či zadavatelé nejsou
schopni zkontrolovat vedení znaleckého deníku v aktuálním čase. S tím především souvisí
možnost odmítání vykonat znalecký úkon pro orgán veřejné moci. V praxi bohužel dochází
nezřídka k tomu, že znalec, který je osloven orgánem veřejné moci se vymlouvá na množství
zadaných znaleckých posudků, resp. na množství jiné nasmlouvané práce, pro kterou už není
schopen přijmout ke zpracování v přiměřené lhůtě další znalecký posudek. Zadavatel či
dohledový orgán však prakticky nemá možnost nijak na tuto “výmluvu” reagovat, neboť
znalecké deníky jsou dostupné pouze v papírové podobě a přístup k nim je tak pro všechny
zainteresované subjekty značně snížen.
Hlavními náklady varianty 1, tedy nového seznamu a elektronických deníků jsou především
náklady finančního charakteru. Zároveň musí být stanovena i dostatečně dlouhá legisvakanční
lhůta, která ministerstvu umožní tyto technické záležitosti vytvořit a otestovat. Méně
důležitým nákladem pak může být požadavek na znalce umět pracovat s počítačem a
internetem.
Jak již bylo výše zmíněno, vytvoření nového seznamu s sebou přinese náklady na státní
rozpočet. Nejvyšší náklady vzniknou v prvním roce, kdy bude potřeba vytvořit vlastní
aplikaci seznamu a zajistit nezbytný hardware, software a firewall. V následujících letech se
bude jednat o náklady na provoz, aktualizaci a případnou obnovu nezbytného vybavení. Tyto
náklady se budou periodicky opakovat v letech následujících po spuštění nového seznamu.
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Vstupní
náklady
Vytvoření vlastní
aplikace

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

4 000 000 Kč

Podpora aplikace /
servis / rozvoj /

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

Podpora HW /
servis / rozvoj /

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000
Kč

160 000 Kč

320 000 Kč

320 000 Kč

320 000 Kč

320 000
Kč

Hardware

1 000 000 Kč

Software / licence
pro HW / přístupy /
vkládání dat

1 000 000 Kč

Bezpečnost firewall

1 000 000
Kč

Součet

7 000 000 Kč

Tabulka č. 2. Náklady na vytvoření a provoz seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

Pro úplnost lze uvést, že vytvoření tohoto seznamu bude sloužit zároveň jako základ
pro vytvoření nového seznamu tlumočníků a překladatelů a do jisté míry bude možno
ze znaleckého seznamu následně vycházet.
Systém elektronické evidence znaleckých posudků bude vytvořen centrálně na Ministerstvu
spravedlnosti a jednotlivé subjekty (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy, soudy apod.)
do něj budou mít dálkový přístup. Každý subjekt vykonávající znaleckou činnost bude mít své
vlastní přístupové údaje, aby měl možnost si v souladu se zákonem editovat, tedy psát, svůj
vlastní znalecký deník. Náklady na realizaci tohoto opatření jsou zahrnuty již výše pod bodem
týkajícím se vytvoření nového seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů.
e.

Kvalita znaleckých posudků

Lze se domnívat, že neexistuje zásadních pochyb, že kvalita znaleckých posudků je
v současnosti velice diskutovaným tématem v negativním slova smyslu. K tomuto stavu sice
výrazně přispěla i medializace některých případů, ale nelze jej výrazně zpochybňovat.
Nákladem nulové varianty by tak byla zřejmě neustále klesající úroveň znaleckých posudků a
stejně tak klesající důvěra laické i odborné veřejnosti v osoby vykonávající tuto profesi.
Nákladem varianty 1 pak může být především nutnost najít optimální vyvážený stav mezi tím,
co lze ještě normativně zakotvit a co by už bylo pro zpracovatele znaleckých posudků naopak
příliš svazující. Rovněž nelze opomenout nutnost ponechání možnosti se kdykoli od
zákonných pravidel v odůvodněných případech odchýlit, a to jak od metodologických
standardů a postupů, tak třeba od stanovené struktury znaleckých posudků. Vždy je potřeba
mít na paměti, že se mohou vyskytnout určité zvláštní případy, kdy by striktní dodržování
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daných pravidel mohlo být spíše ke škodě všech zúčastněných subjektů. Nákladem této
varianty je rovněž nutnost vytvoření takovýchto standardů, pravidel či postupů, což klade
především velké nároky na erudici těch, kteří je budou vytvářet.
V souvislosti s přezkumem obsahové stránky nejméně tří znaleckých posudků jednou za 5 let
by vyvstaly zhruba následující náklady.
Toto hodnocení by prováděli pravděpodobně 3 nebo 5 odborníků z poradního sboru. Každé
osobě by měl tento přezkum trvat zhruba 3 hodiny při navrhované jednotné sazbě 450 Kč za
hodinu práce. Při zhruba 10 000 znalcích a frekvenci jednou za 5 let vychází 2 000 přezkumů
na jeden rok. Příslušné rozmezí výsledně vychází 8 100 tis. Kč – 13 500 tis. Kč, viz
následující tabulka zvýšených nákladů pro 2000 přezkumů za rok:

Počet přezkoumávajících
osob

Počet hodin
na 5 z
posudků

450 Kč/ hod

3

9

8 100 000

5

15

13 500 000

Tabulka č. 3: Náklady na přezkum znaleckých posudků

Na periodický přezkum znaleckých posudků bude potřeba vynaložit zhruba
10 800 tis. Kč ročně (3 lidé, každý 3 hodiny, 450 Kč za hodinu, 2 000 kontrol ročně).
f.

Správa výkonu znalecké činnosti

Varianta 0, tedy současný stav, s sebou nese riziko nejednotného postupu jednotlivých orgánů
a nutnost metodického řízení. U této varianty je kladen nejvyšší nárok na osm krajských
soudů, které musí spravovat agendu téměř deseti tisíců znalců. Ministerstvo spravedlnosti pak
dohlíží nad cca 300 znaleckými ústavy. Jakkoli by zřejmě došlo k mírnému odbřemenění
krajských soudů, pokud by agenda nově vzniklých znaleckých kanceláří přešla na
Ministerstvo spravedlnosti a krajským soudům by tak ubyla agenda, pokud by se jednotliví
znalci sdružili do znaleckých kanceláří, zavedení dalších navrhovaných opatření podle nového
zákona by nutně muselo vést k personálnímu navýšení na jednotlivých krajských soudech (i
ministerstvu), což by s sebou přineslo určité finanční náklady. Při srovnání s ostatními
variantami jsou však finanční náklady této varianty zřejmě nejnižší. U varianty 3 to lze
poměrně obtížně hodnotit, neboť tam by nevznikaly finanční náklady na straně státu, ale na
straně znalců, resp. případné komory.
Varianta 1 a 2 ještě zdůrazňuje nevýhody varianty 0. V případě varianty 1 by přešla veškerá
státní správa znalecké činnosti na Ministerstvo spravedlnosti, které by muselo vytvořit nový
odbor, který by se touto agendou samostatně zabýval. Z pohledu jednotlivých subjektů
vykonávajících znaleckou činnost by došlo z důvodu centralizace ke zhoršení přístupu ke
správnímu orgánu, se kterým musí v řadě případů jednat, i když lze samozřejmě zvažovat i
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variantu, že by Ministerstvo spravedlnosti část pravomocí delegovalo na krajské soudy. Tato
varianta by sice přinesla snížení nákladů na soudech, došlo by ale k nárůstu finančních
nákladů na ministerstvu a při zohlednění všech dalších opatření podle tohoto zákona by tak
tato varianta přinesla větší finanční náklady.
Varianta 2 s sebou přináší větší zatížení krajských soudů. Jakkoli by agenda byla sice zcela
přenesena na krajské soudy, ministerstvu by zřejmě musela být i nadále přiznána alespoň
úloha orgánu rozhodujícího v druhém stupni správního řízení, takže by do této činnosti
muselo být i tak zapojeno. Na krajských soudech by muselo dojít k výraznému personálnímu
posílení, což s sebou přináší nemalé finanční náklady. Mohlo by zde dojít k absenci
metodického řízení a k nejednotnosti praxe na jednotlivých krajských soudech. Tato varianta
se stejně jako varianta 1 jeví jako zcela nevhodná a ani jedna z nich nemá v českém právním
řádu obdobu v žádné jiné odborné a státem regulované profesi snad kromě insolvenčních
správců, kterých je však mnohonásobně méně.
Dále je potřeba blíže zmínit náklady varianty 3, tedy zřízení profesní komory. Jakkoli tento
způsob může fungovat u jiných profesí – lékaři, advokáti, notáři atd., u znalců je to značně
problematické. V první řadě je potřeba se pozastavit nad tím, že tato případná profesní
komora by musela spravovat nejenom fyzické osoby, což je u jiných odvětví obvyklé, ale i
osoby právnické, resp. i jiné osoby veřejného práva (Policie ČR, vysoké školy, nemocnice,
výzkumné instituce apod.), v nichž vůbec žádní znalci nepůsobí, tedy znalecké ústavy. Je
diskutabilní, zda by to bylo v možnostech takovéto profesní komory a zda je žádoucí, aby
samosprávná organizace mohla zasahovat do činnosti institucí zřízených státem. Z pohledu
znalců lze v komparaci s ostatními profesemi, kde jsou komory zákonem zřízeny,
poznamenat, že žádná jiná profese není nadána takovou variabilitou věcné stránky jejího
výkonu. Znalecká činnost zahrnuje veškeré obory a odvětví od zemědělství, přes ekonomiku
až po zdravotnictví a mnohé další. Zřejmě není v silách jednoho uskupení, jedné komory,
pokrýt takto širokou náplň činnosti, neboť znalecká profese se kromě samotného znalectví
sestává i z odborné stránky věci.
Rovněž zde platí obdobné náklady, které byly zmiňovány kupříkladu u varianty 1, tedy
centralizace výkonu státní správy na úseku znalecké činnosti na Ministerstvu spravedlnosti
(horší dostupnost pro znalce z jednotlivých částí republiky apod.). Takováto komora by navíc
měla být nadána respektem ze strany samotných vykonavatelů této profese, o čemž lze
v současnosti minimálně polemizovat. Již nyní existuje několik profesních sdružení na
dobrovolné bázi a jejich centralizace pod jednu zastřešující organizaci se jeví jako velice
problematická. Mnohdy je navíc účelnější, aby se znalci sdružovali dle své odbornosti, nikoli
dle skutečnosti, že jsou znalci. Vlastní znalecký posudek sice vyžaduje speciální znalosti, ale
ve své podstatě je pouze způsobem prezentace nabytých znalostí aplikovaných na konkrétní
případ.
Znalecká komora by musela rovněž mít rovněž zajištěny finanční zdroje. Profesní komory
zřízené na základě zákona nejsou zpravidla financovány státem, ale fungují na bázi členských
příspěvků a získávání finančních zdrojů jinými způsoby (dary, dotace apod.). Klíčovou roli by
zde měl hrát ale právě členský příspěvek, který by však nepřiměřeně zatěžoval samotné
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znalce, a to především ty, kteří ročně zpracují zanedbatelný počet znaleckých posudků (pět a
méně), což je dle dostupných statistik více než polovina. Jenom pro dokreslení lze uvést, že
výše ročního příspěvku advokáta České advokátní komoře činí 8000 Kč (plus 500 Kč do
Sociálního fondu plus 3000 Kč za každého koncipienta) a roční příspěvek České lékařské
komoře činí zhruba 3000 Kč. Pokud by znalecká komora měla zajišťovat veškerá opatření
týkající se znalecké činnosti všech vstupní zkoušky či zřizování poradních sborů, lze
předpokládat, že příspěvek by byl obdobný spíše tomu advokátnímu, což by bylo pro značnou
část znalců neúměrné.
V jakékoli profesní komoře existuje riziko střetu zájmů či korupčního jednání. S ohledem na
aktuální situaci, kdy existuje několik dobrovolných znaleckých sdružení lze konstatovat, že i
samotné personální obsazení řídících pozic této komory by bylo problematické, neboť zde
nyní neexistuje jedna společná znalecká komora, musela by být tudíž vytvořena nově „na
zelené louce“. V určitém ohledu lze spatřovat nedostatek i v absenci legitimace komory přímo
upravovat legislativu. Komora, pokud by kupříkladu zjistila nedostatky v seznamu oborů a
odvětví, by musela nejdříve iniciovat podnět vůči Ministerstvu spravedlnosti, které by pak
následně dle doporučení komory, ale v souladu s vlastním uvážením změnu provedlo, či
nikoli.
S ohledem na finanční náklady jsme se blíže zabývali variantou 0, tedy zachování stávajícího
stavu současně ale s nutným navýšením personálních kapacit s ohledem na rozšíření agendy,
kterou se budou příslušné osoby muset zabývat.
Na Ministerstvu spravedlnosti lze počítat s navýšením zhruba o 10 osob (nyní tuto agendu
vykonávají zhruba 2-3 osoby) a na krajských soudech s navýšením o 1-3 osoby v závislosti na
tom, jaké znalecké obory byly tomuto soudu určeny do správy, celkem je však počítáno na
krajských soudech s navýšením max. o 16 osob.
Na Ministerstvu spravedlnosti by se jednalo o převážně o referenty, v případě vzniku
samostatného oddělení pak i o podpůrný administrativní aparát (sekretariát) a o vedoucího
oddělení nebo ředitele odboru. V průměru by tito státní zaměstnanci měli dosahovat zhruba
13. platové třídy.
Měsíční personální
náklady na MSp

a mzdové Roční personální
náklady na MSp

a mzdové

Hrubý plat

35 000 Kč

420 000 Kč

Pojistné

11 900 Kč

142 800 Kč

350 Kč

4 200 Kč

47 250 Kč

567 000 Kč

FKSP
Celkem

Tabulka č. 4: Personální a mzdové náklady na jednu osobu (Ministerstvo spravedlnosti)

Náklady na 10 osob na Ministerstvu spravedlnosti tak budou ročně činit 5, 67 mil. Kč.
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Na jednotlivých krajských soudech vykonávají znaleckou činnost referenti dosahující
9. až 10. platové třídy. Mělo by však být rovněž zajištěno, aby na každém krajském soudě
byla alespoň jedna osoba referenta s právním vzděláním, aby mohla vykonávat odbornější
agendu, které by se tak nemusel věnovat předseda, resp. místopředseda soudu, tato osoba by
byla zařazena do 11. platové třídy.

Měsíční personální
Roční personální
a mzdové náklady na a mzdové náklady
soudech
na soudech
Hrubý plat

24 660 Kč

295 920 Kč

Pojistné

8384 Kč

100 613 Kč

FKSP
Celkem

493 Kč
33 537 Kč

5918 Kč
402 451 Kč

Tabulka č. 5: Personální a mzdové náklady na jednu osobu v 10. platové třídě (krajský soud)

Měsíční personální
Roční personální
a mzdové náklady na a mzdové náklady
soudech
na soudech
Hrubý plat

28 550 Kč

342 600 Kč

Pojistné

9 707 Kč

116 484 Kč

FKSP
Celkem

571 Kč
38 828 Kč

6 852 Kč
465 936 Kč

Tabulka č. 6: Personální a mzdové náklady na jednu osobu v 11. platové třídě (krajský soud)

Náklady na 16 osob na krajských soudech, přičemž 8 osob by bylo zařazeno do 11. platové
třídy a 8 osob do 10. platové třídy by tak ročně měly činit 6, 95 mil. Kč (3 727 488 Kč
a 3 219 608 Kč).
a)

Sankční systém

Varianta 0 ani varianta 1 s sebou nepřináší významnější administrativní či finanční náklady.
Nákladem varianty 0 je absence veřejné kontroly výkonu znalecké činnosti. Naproti tomu
varianta 1 zavádí možnost sankci uveřejnit v seznamu znalců, znaleckých kanceláří a
znaleckých ústavů. Při akceptaci varianty 1 se rovněž počítá s nemožností upustit od
potrestání, s nemožností uložit napomenutí a se zvýšením finančních sankcí a se zavedením
možnosti vyškrtnutí ze seznamu ve vícero případech. Variantu 0 již nelze nadále považovat za
vyhovující ani s ohledem na předpokládaný nový zákon o přestupcích, neboť tato právní
úprava s ním není kompatibilní a musela by být novelizována.
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a. Přínosy
(5)

Legislativní řešení

Přínosem varianty 1 oproti variantě 0 je větší přehlednost. Při množství změn, které je v plánu
učinit, je čitelnější a přehlednější zpracovat tyto změny formou nového zákona než formou
obsáhlé novely. Zároveň je při tvorbě nového zákona menší riziko chyb a nepřesností a pro
čtenáře je tato varianta srozumitelnější. Z legislativně technického hlediska je zřejmě rovněž
racionálnější zpracovat zcela nový zákon než přepracovávat značně nevyhovující stávající
zákon, neboť se lze oprávněně domnívat, že rozsáhlou novelizací by nebylo možno docílit
stejného efektu jako vytvořením zcela nového právního předpisu, kdy není zákonodárce
svázán již existující strukturou ustanovení, ale může naopak zvolit vlastní optimální obsah a
uspořádání jednotlivých ustanovení. S ohledem na zásadu legislativní zdrženlivosti by se sice
dalo namítnout, že by snad z tohoto pohledu mohla být vhodnější pouze novelizace
stávajícího zákona, nicméně široký rozsah změn, které by měla nová právní úprava přinést,
v takovéto situaci dostatečně odůvodňuje přiměřenost radikálnějšího řešení, tedy vznik
nového zákona.
Zároveň se jeví jako vhodné s ohledem na odlišnosti těchto dvou profesí oddělit právní
úpravu znalců a tlumočníků. Problémy, se kterými se tyto profese potýkají, jsou odlišné, a
rozdělení právní úpravy umožní zaměřit se více na jejich jedinečnost než hledat řešení, které
musí nutně vyhovovat znalcům i tlumočníkům. Nehledě na skutečnost, že společně
s tlumočníky by měl nový zákon upravovat i činnost soudních překladatelů.
Jak vyplývá z níže uvedených tabulek, jedná se o dvě natolik velké profesní skupiny osob, že
je jejich samostatná právní úprava namístě.
(6)

Model výkonu znalecké činnosti

Přínosem varianty 0 je znalost jejího fungování a mnohaleté praktické zkušenosti s tímto
modelem, ze kterých se dá čerpat při jeho zlepšování. Zároveň v rámci této varianty ani
v rámci varianty 2 nedochází k omezení osob při vstupu do této profese, resp. k omezení
dochází maximálně formou zakotvení kvalifikačních požadavků.
Zachování varianty 0 s sebou přináší nejvyšší míru právní jistoty a legitimního očekávání a
zároveň nejmenší finanční, administrativní, personální a časové náklady a nejmenší míru
rizika diskontinuity výkonu znalecké činnosti.
Varianta 1 by pak s sebou přinášela výhody plynoucí z pravděpodobného snížení celkového
počtu znalců, jako je snížení administrativních či personálních nákladů při správě této agendy.
Celkový počet vypracovaných znaleckých posudků by se však zavedením numeru clausu
pochopitelně nesnížil, takže největší část nákladů by zůstala zachována, a je otázkou, zda by
úspory na straně krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti nebyly vyváženy náklady na
straně Ministerstva průmyslu a obchodu a jednotlivých živnostenských úřadů.
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(7)

Subjekty vykonávající znaleckou činnost

Výhody s sebou přináší především varianta 1, která vychází ze stávajícího dělení znalců
a znaleckých ústavů, ale současně reflektuje požadavky odborné veřejnosti vztahující se
k bližší personifikaci výkonu znalecké činnosti. Nový institut znaleckých kanceláří tak na
jednu stranu zachová možnost znalců se sdružovat ve formě právnické osoby, ale současně
stanoví jednoznačnou odpovědnost za výkon znalecké činnosti. Na jedné straně tak tedy bude
umožněno znalcům sdružovat se v rámci právnické osoby, což mimo jiné požaduje i právo
EU, ale současně bude výkon znalecké činnosti velmi silně personifikován konkrétním
znalcem, kterého bude možné v případě porušení jeho povinností i sankcionovat. Dojde také
k lepší provázanosti mezi znalcem, znaleckou kanceláří a konkrétním oborem a odvětvím,
neboť nově již nebude postačovat, aby měl znalec znalecké oprávnění pouze v příbuzném
oboru. Mělo by tak v konečném důsledku dojít ke zvýšení kvality znalecké činnosti a
k posílení odpovědnosti za výkon znalecké činnosti.
(8)

Vznik znaleckého oprávnění

Varianta 0 nemá zásadnějšího přínosu snad kromě skutečnosti, že se jedná o zavedený systém,
který umožňuje předsedům krajských soudů žadatelem znalcem nejmenovat, uznají-li to za
vhodné. Takto se dá v omezené míře regulovat i celkový počet znalců. V zásadě však lze
konstatovat, že se jedná zároveň do značné míry o zásadní náklad této varianty (viz kapitola
Náklady). Přínosem varianty 1 je soulad s právem EU a judikaturou. Dále pak je významným
přínosem této varianty větší míra právní jistoty a legitimního očekávání na straně žadatelů o
vznik znaleckého oprávnění, ruku v ruce s menší libovůlí na straně rozhodujícího orgánu.
Přínosem varianty 2 by zdánlivě mohlo být omezení počtu znalců a souvisejících nákladů, ať
administrativních, finančních či personálních, ale lze konstatovat, že by tomu tak téměř určitě
nebylo, neboť tato úspora by byla dokonce převážena náklady souvisejícími s organizací
výběrových řízení, přechodem na tento nový systém a dalšími aspekty, které jsou blíže
rozvedeny v kapitole o nákladech jednotlivých variant.
(9)

Kvalita znaleckých posudků

V současnosti existuje v souvislosti s kvalitou znaleckých posudků velké množství problémů,
a tudíž nelze variantu 0 považovat za přínosnou. Přínosem varianty 1 je naopak možnost větší
kontroly nejenom formální, ale i obsahové stránky znaleckých posudků, především za využití
poradních sborů.
Rovněž zavedení standardů, pravidel a postupů či přesné vymezení náležitostí znaleckých
posudků jsou záležitosti, po kterých odborná veřejnost dlouhodobě volá a budou tak přínosem
varianty 1. Tyto prvky ulehčí práci samotným znalcům, kteří budou mít vymezena
jednoznačná pravidla, kterými se mají řídit, a pokud je budou dodržovat, popř. se od nich
odchýlí, ale budou to schopni řádně odůvodnit, pak minimalizují riziko postihu podle zákona
o znalcích. Zároveň tato skutečnost zjednoduší práci i orgánům veřejné moci, a to především
soudcům, kteří se budou moci lépe orientovat v tomto důkazním prostředku a budou schopni
znalecký posudek na první pohled lépe vyhodnotit (úroveň a kvalitu zpracování, použité
metody, seznam podkladů apod.). Lze se důvodně domnívat, že jakýkoli krok tímto směrem je
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s ohledem na dopad na kvalitu znaleckých posudků krokem přínosným. Tuto problematiku
však nelze chápat pouze takto úzce a kvalita znaleckých posudků je odrazem celé řady dalších
doplňkových aspektů jako např. kvalifikace znalců, dohledová činnost, přestupky, celkový
počet znalců a počet znaleckých posudků vypracovaných znalcem ročně a dalších.
e.

Zavedení povinnosti složit vstupní zkoušku

V současné době prakticky ve variantě 0, tedy zachování současného stavu, nespatřujeme
žádné významné přínosy, kromě snad těch, které jsou opakem nákladů u varianty 1, tedy de
facto by tato varianta byla úspornější a časově i administrativně méně náročná.
Přínosem varianty 1 je naopak možnost osobně se žadatelem o zápis do seznamu sejít a
nezakládat tak své rozhodnutí pouze na dokumentech, které tento žadatel předloží. Dále pak
pochopitelně možnost si ověřit jeho znalosti z daného oboru, znalosti právních předpisů
upravujících znalectví, procesní právních předpisů či konkrétní právní úpravy, která se váže k
danému oboru (např. u oceňování majetku), nepochybně by součástí vstupní zkoušky mohlo
být i vypracování vzorového znaleckého posudku. Dále pak takováto vstupní zkouška nabízí
možnost zhodnotit žadatele z hlediska jeho vystupování, přístupu k řešení problémů,
schopnosti ústní interpretace či doplnění závěrů vzešlých ze znaleckého zkoumání apod.
Přínosem varianty 1 je i nastavení stejných pravidel pro všechny žadatele, tedy nebude již
nadále podporován současný stav, kdy některé krajské soudy tyto vstupní zkoušky zavedeny
mají a jiné nikoli.
V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout, že v návaznosti na zavedení právního nároku na
zápis do seznamu vidíme vstupní zkoušku jako zcela logický požadavek, který je na jedné
straně nezbytný pro otestování schopností a znalostí žadatele, a na stranu druhou je zcela
standardní i ve vztahu k jiným regulovaným profesím, jako je profese mediátora,
insolvenčního správce, advokáta, notáře, exekutora, soudce apod.
f.

Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a znalecké deníky

Na tomto místě lze konstatovat, že prakticky neshledáváme žádné přínosy současného
seznamu a papírové evidence znaleckých úkonů oproti nově navrhovanému seznamu a
elektronické evidenci. Přínosem by snad mohla být prakticky pouze kratší legisvakanční
lhůta, neboť by nebylo potřeba vytvářet příslušné informační systémy veřejné správy a v této
souvislosti by došlo i k finančním úsporám. Pro některé znalce, zvláště pro ty vyššího věku,
by byla přínosem i skutečnost, že se nebudou muset učit pracovat s novou elektronickou
evidencí znaleckých posudků. V této souvislosti lze poznamenat, že papírová evidence má
zřejmě i nižší potenciál zneužití nebo úniku informací. Tato rizika s sebou nesou ale veškeré
informační systémy veřejné správy a umíme je dnes řešit.
Přínosem nového seznamu je především sloučení seznamu pro znalce, znalecké kanceláře a
znalecké ústavy. Nově bude rovněž možnost nastavit vyhledávání podle rozličných aspektů,
nad rámec toho, co umí systém dnes. Jelikož se bude jednat o informační systém veřejné
správy, předpokládá se rovněž, že některé údaje budou čerpány přímo ze základních registrů,
a tudíž dojde ke snížení administrativní zátěže jednotlivých subjektů vykonávajících
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znaleckou činnost a bude tak zajištěna maximální možná míra aktuálnosti příslušných údajů.
Nový systém bude přehlednější a bude lépe odpovídat současnému vývoji v oblasti
informačních technologií.
Co se týče elektronické evidence znaleckých úkonů, největší výhodu lze spatřovat v
uživatelském komfortu na straně zapisovatelů údajů, který se projeví například v tom, že
mohou být automaticky upozorňováni na nesprávně vyplněnou položku. Elektronická
evidence zároveň umožní vytvářet poměrně jednoduchým způsobem rozličné statistiky,
včetně těch, které dnes neexistují, jako je např. výpočet průměrné odměny. Zároveň umožní
dohledovému orgánu, resp. zadavateli z řad orgánů veřejné moci aktuálně zhodnotit situaci,
ve které se znalec nachází, a případně si vyhodnotit, že je zbytečné jej kontaktovat, neboť je
dostatečně vytížen jinou prací, nebo naopak zjistit, že by měl být dostatek času na zpracování
znaleckého posudku. Toto opatření bude mít nezanedbatelný pozitivní vliv na současný
nešvar, kterým je odmítání zpracování znaleckého posudku pro orgán veřejné moci bez
vážného důvodu (většinou zpravidla kvůli nižšímu finančnímu ohodnocení).
(10) Správa výkonu znalecké činnosti
Přínosem varianty 3 by bylo téměř úplné odbřemenění orgánu veřejné moci od této agendy. U
varianty 2 (pouze krajské soudy) neshledáváme žádné významnější přínosy, naproti tomu
varianta 1 (pouze Ministerstvo spravedlnosti) by znamenala zajisté přínos ve smyslu větší
jednotnosti rozhodování, neroztříštěnosti agendy, snazší orientace žadatele, na který orgán se
má obrátit, odbřemenění krajských soudů a další přínosy související s koncentrací a
centralizací této agendy u jediného orgánu.
Přesto lze nejvýznamnější přínosy zaznamenat u varianty 0, a to především v situaci, kdy by
došlo ke stávající dvojkolejnosti u žádosti o zápis do seznamu jako znalec a ke specializaci
(alespoň určitých) oborů u jednotlivých krajských soudů. S dělenou pravomocí mezi
Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy je již dlouhodobá zkušenost, tyto orgány jsou
zvyklé v této oblasti spolupracovat a mají za tímto účelem zavedené přiměřené mechanismy.
(11) Sankční systém
Přínosem varianty 1 je umožnění nastavení efektivnějšího systému správního trestání, což jde
ale nepochybně ruku v ruce rovněž s efektivnějším výkonem dohledu nad znaleckou činností
a kvalitou znaleckých posudků. Přínosem varianty 1 je rovněž nutnost uložení sankce, pokud
je pochybení zjištěno. Již nadále v souladu s touto variantou nebude možno upustit od
potrestání či pouze uložit napomenutí. Největším přínosem této varianty je však veřejná
kontrola. Tato změna by umožnila přestupkovému orgánu, aby údaj o udělené sankci
zaznamenal veřejně do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Tato
skutečnost bude mít dozajista významný preventivní účinek, a bude odrazovat od páchání
přestupků. Toto opatření bude zavedeno jak u znalců, tak u znaleckých kanceláří a znaleckých
ústavů. U varianty 0 neshledáváme žádné zásadní přínosy.
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3. Vyhodnocení variant a návrh řešení
Po vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant došlo ke stanovení základních
hodnotících kritérií, na jejichž základě pak probíhalo samotné vyhodnocení a výběr
nejvhodnější varianty. Hodnocení byla pro jednotlivé varianty zanesena do tabulky.
Jednotlivá kritéria byla bodována číselně od 1 do 5, přičemž 1 znamená nejlepší, 5 nejhorší.
Na závěr byl do tabulky zanesen aritmetický průměr vzešlý z ohodnocení jednotlivých
variant. Varianta s nejnižším aritmetickým průměrem bodování byla zpravidla hodnocena
jeho nejvhodnější.
Toto hodnocení se neuplatnilo u problematiky vzniku znaleckého oprávnění, neboť zde bylo
využito slovní hodnocení jako vhodnější pro tento účel a rovněž v případě podkapitoly o
sankčním systému a kvalitě znaleckých posudků, kde se pro hodnocení nabízely pouze dvě
varianty, kdy jedna zahrnovala současný stav a druhá pak určitá dílčí opatření nad rámec
dosavadní právní úpravy.
a.

Legislativní řešení

Varianta

Náročnost

Přehlednost

Legislativní
zdrženlivost

Efektivita/
účelnost

Výsledné
hodnocení

0 – novelizace

4

4

2

4

3,50

1 – nový zákon

4

1

4

2

2,75

Jako vhodnější byla zvolena varianta vytvoření nového zákona. V rámci této varianty byla
zvolena subvarianta vytvoření samostatného zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a
znaleckých ústavech a zákona o tlumočnících a překladatelích.
b.

Model výkonu znalecké činnosti

Varianta

Ochota subjektů
participovat

Riziko
diskontinuity

Regulace ze
strany státu

Nákladnost
čas/finance/…

Výslední
hodnocení

0 – smíšený
model

2

1

3

1

1,75

1 – model
soudních znalců

4

4

1

4

3,25

2 – „volná
profese“

2

2

5

2

2,75

Jako nejvhodnější byla zvolena varianta 0, tedy zachování současného stavu s možností
zavedení právního nároku na vznik znaleckého oprávnění po splnění kvalifikačních
předpokladů (více viz bod d).
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c.

Subjekty vykonávající znaleckou činnost

Varianta

Náročnost
transformace

Personifikace
výkonu

Možnost
sdružovat se

Odpovědnost/
kontrola kvality

Výsledné
hodnocení

0 – současnost

1

3,5

4

3

2,88

1 – Z, ZK a ZÚ

3

2

1

2

2,00

Jako nejvhodnější varianta byla zvolena varianta 1, tedy výkon znalecké činnosti znalci,
znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy.
d.

Vznik znaleckého oprávnění

V této oblasti lze poznamenat, že nelze hodnotit varianty podle nastavených kritérií, protože
z výše uvedeného vyplývá, že dvě ze tří variant není možno přijmout. Varianta 0, tedy
ponechání současného stavu, resp. neexistence právního nároku není v souladu s právem a
judikaturou Evropské unie. Takovou variantu logicky nelze akceptovat.
Varianta 2, tedy zavedení numeru clausu, není kompatibilní se smíšeným modelem výkonu
znalecké činnosti, jehož podstatou je nerozlišování výkonu této profese pro potřeby soukromé
osoby a pro potřeby státu (orgánu veřejné moci). Pokud zůstane zachován tento smíšený
model, nelze uvažovat nad zavedením numeru clausu. Výkon znalecké činnosti je podle
unijního práva svobodným podnikáním, a tudíž není možno imperativně stanoveným
početním limitem omezovat množství osob, které mohou tuto profesi vykonávat.
Jako jediná možná varianta se tak jeví varianta 1, tedy zavedení právního nároku na vznik
znaleckého oprávnění.
e.

Kvalita znaleckých posudků

Co se kvality znalecký posudků týče, lze poznamenat, že jakékoli přínosné opatření je
žádoucí, neboť kvalita znaleckých posudků je dlouhodobě kritizovanou oblastí, která
způsobuje pokles důvěry laické i odborné veřejnosti ve znaleckou profesi. Ke zvýšení kvality
znaleckých posudků přispěje i celá řada opatření uvedených pod dalšími podkapitolami,
nikoli pouze v této podkapitole zmíněné zavedení standardů a postupů či přesnější vymezení
náležitostí znaleckého posudku. Jednoznačně však lze konstatovat, že lépe byla hodnocena
varianta 1.
f.

Zavedení povinnosti složit vstupní zkoušku

V souvislosti se zavedením povinnosti složit vstupní zkoušku se nabízejí pouze dvě varianty,
a sice zavést či nezavést tuto povinnosti. Ačkoli pochopitelně v souvislosti se povinností
složit vstupní zkoušku budou spojeny určité finanční či administrativně personální náklady,
lze se důvodně domnívat, dle výše nastíněných nákladů a přínosů, že nezavést vstupní
zkoušku by bylo velkou chybou, pokud chceme do budoucna zkvalitnit výkon znalecké
profese. Nezavedením vstupní zkoušky by se “přijímací” proces stal procesem ryze
formálním, kdy by se posuzovaly pouze žadatelem předložené dokumenty, což zcela jistě není
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žádoucí. Ostatně takováto vstupní zkouška je poměrně běžnou záležitostí v celé řadě jiných
regulovaných profesí. Zároveň věříme, že zejména finanční náklady budou kompenzovány
úhradou ze strany žadatelů a pak i samotnou skutečností, že na základě této vstupní zkoušky
budou do budoucna zapisováni do seznamu pouze schopní žadatelé, což povede ke snížení
nutnosti vypracovat revizní znalecké posudky a celé řádě dalších s tímto souvisejících úspor.
g.

Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a znalecké deníky

Ohledně tohoto bodu lze konstatovat, že finanční náklady, které v souvislosti s vytvořením
dvou nových informačních systémů veřejné správy, tedy nového seznamu znalců, znaleckých
kanceláří a znaleckých ústavů a elektronické evidence znaleckých posudků vzniknou, budou
velice výrazně kompenzovány přínosy. Z tohoto pohledu je potřeba shrnout, že je vhodné, aby
byly tyto dva systémy vytvořeny.
h.

Správa výkonu znalecké činnosti

Varianta

Koncentrace
pravomocí

Dostupnost
pro znalce,
ZK a ZÚ

Náročnost, Transformace Jednotnost Výsledné
náklady,
/Přechod na rozhodování hodnocení
personál
nový systém

0a-současnost

1

1

2

1

3

1,6

0b-současnost
s modifikacemi

2

2

3

2

1

2

1-pouze MSp

5

3

5

4

2

3,8

2-pouze KS

3

2

4

4

3

3,2

3-Komora

4

3

5

5

2

3,8

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nejlépe byla vyhodnocena stávající varianta, tedy
výkon správy znalecké činnosti Ministerstvem spravedlnosti společně s jednotlivými
krajskými soudy. Varianta 0a i varianta 0b byly obě hodnoceny výrazně lépe než veškeré
ostatní alternativy. Navzdory skutečnosti, že varianta 0a vyšla z hodnocení s nižším
výsledkem než varianta 0b, pro následnou realizaci byla vybrána právě varianta 0b, především
s ohledem na skutečnost, že by bylo obtížné až nereálné po všech krajských soudech
vyžadovat, aby u těchto soudů byly zřízeny poradní sbory ve všech oborech, přičemž tento
aspekt je však stěžejním pro realizaci veškerých nově navrhovaných opatření. Zůstane tedy
zachován současný stav, ale bude odstraněna dvojkolejnost zápisu znalců do seznamu, kdy
nadále bude k tomuto zápisu oprávněn pouze příslušný krajský soud, a zároveň dojde
k centralizaci některých oborů k jednotlivým krajským soudům, tak aby vždy pro každý obor
(kromě oborů doprava, ekonomika, stavebnictví, strojírenství a zdravotnictví) měl povinnost
vytvořit poradní sbor pouze jeden krajský soud a Ministerstvo spravedlnosti, které vytváří
poradní sbory vždy pro všechny obory.
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i.

Sankční systém

Lze zhodnotit, že sankce zavedené novelou č. 444/2011 Sb. by měly být revidovány a měl by
být kladen důraz rovněž na veřejnou kontrolu výkonu znalecké činnosti a na opatření, která by
umožňovala páchání přestupků předcházet. Takový preventivní účinek nabízí zejména
možnost uveřejnit udělenou sankci v seznamu, aby potenciální zadavatel mohl vyhodnotit
veškeré okolnosti rozhodné pro skutečnost, kterého znalce, znaleckou kancelář či znalecký
ústav si pro zpracování znaleckého posudku vybere. Navrhuje se proto implementovat
variantu 1, u které bylo shledáno více přínosů a méně nákladů než u varianty 0.
Finanční zhodnocení:
Níže uvádíme předpokládané finanční dopady zvolených variant řešení a finanční dopady
předpokládaného navýšení znalečného. Otázka navýšení znalečného nebylo v tuto chvíli
prozatím podrobeno bližšímu vyhodnocení (náklady, přínosy apod.), a to zejména s ohledem
na skutečnost, že úpravu odměňování v konkrétní rovině čísel upravují až prováděcí právní
předpisy. V rámci zhodnocení dopadů regulace navrhovaného zákona jsou tyto údaje uváděny
pouze pro dokreslení celkového rozsahu a dopadu předpokládaných a navrhovaných změn.
Navrhovaná právní úprava bude mít dopady na státní rozpočet, a to v následujících rovinách.
Vstupní zkouška
V první řadě je potřeba zajistit vykonání vstupní zkoušky. Na základě splnění určitých
podmínek, mezi které patří právě i úspěšné absolvování vstupní zkoušky, může být znalec
zapsán do seznamu. Žadatelé o zápis do seznamu budou mít povinnost nést náklady vykonání
této vstupní zkoušky a budou muset uhradit za tuto zkoušku poplatek podle zákona o
správních poplatcích. Předpokládaná výše poplatku činí 8 000 Kč s tím, že částka 3000 Kč se
vztahuje k obecné části zkoušky a částka 5000 Kč ke zvláštní části zkoušky. Při nesplnění
některé části zkoušky bude žadatel opakovaně hradit pouze poplatek za nesplněnou část
zkoušky. Jako obdobu tohoto poplatku lze uvést kupříkladu poplatek za vykonání advokátní
zkoušky (8 500 Kč), zkoušky insolvenčního správce (5 000 Kč) či zkoušky mediátorské
(5 000 Kč). Tento poplatek nemá v zásadě sloužit k dosažení zisku testujícího subjektu,
ale k pokrytí administrativních a personálních nákladů, které s sebou realizace této vstupní
zkoušky přináší.
Pokud budeme předpokládat, že všichni současní znalci budou skládat obecnou část zkoušky
a nikdo nebude opakovat, dojdeme k jednorázovým příjmům ve výši 30 mil. Kč. Tento
jednorázový příjem však bude rozložen do delšího časového období, než je jeden rok. Zvláštní
část zkoušky se v případě současných znalců, kteří si před uplynutím přechodného období
požádají o vznik znalecké oprávnění podle nového zákona, považuje za splněnou ex lege, tedy
bez nutnosti zkoušku prakticky vykonat. Rovněž lze předpokládat, že ročně si požádá o vznik
znaleckého oprávnění cca 250 nových žadatelů. Z toho plyne každoroční příjem 2 mil. Kč
(250 žadatelů x 8 000 Kč za obě části zkoušky dohromady).
Na druhou stranu zde vzniknou náklady na realizaci samotné zkoušky. Podrobnosti jejího
vykonání budou upravovat prováděcí předpisy. Předpokládá se, že obecná část zkoušky bude
(po absolvování jednodenního kurzu) skládána elektronicky s okamžitým vyhodnocením,
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a to na Justiční akademii, eventuálně lze zvážit i zapojení jednotlivých krajských soudů.
Náklady na tuto část zkoušky nebudou příliš velké. Nákladnější bude zvláštní část zkoušky,
která bude spočívat v přezkušování žadatelů z odborných znalostí před zkušební komisí,
resp. poradními sbory. V rámci této zkoušky bude nutné zaplatit odborné zkoušející.
Zde předpokládáme jako dostatečný počet zkoušejících 3 osoby, z toho jedna by mohla být
zaměstnancem soudu nebo zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti a tuto činnost
by vykonávala v rámci své pracovní náplně. Proto kalkulujeme pouze 2 odborníky
na 2 hodiny (z toho 1 hodina zkoušky) při předpokladu 250 znalců ročně a jednotné hodinové
sazbě 450 Kč dostáváme částku 450 tis. Kč ročně.
Seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a elektronická evidence znaleckých
posudků
Tato položka s sebou přinese rovněž náklady na státní rozpočet. Nejvyšší náklady vzniknou
v prvním roce, kdy bude potřeba vytvořit vlastní aplikaci seznamu a zajistit nezbytný
hardware, software a firewall. V následujících letech se bude jednat o náklady na provoz,
aktualizaci a případnou obnovu nezbytného vybavení. Tyto náklady se budou periodicky
opakovat v letech následujících po spuštění nového seznamu.
Vstupní
náklady
Vytvoření vlastní
aplikace

2. rok

3. rok

4. rok

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

160 000
Kč

160 000 Kč

320 000 Kč

320 000
Kč

4 000 000 Kč

Podpora aplikace /
servis / rozvoj /

160 000 Kč

Podpora HW /
servis / rozvoj /

160 000 Kč

Hardware

1 000 000 Kč

Software / licence
pro HW / přístupy /
vkládání dat

1 000 000 Kč

Bezpečnost firewall

1 000 000
Kč

Součet

1. rok

7 000 000 Kč

320 000 Kč

320 000 Kč

Tabulka č. 7: Náklady na vytvoření a provoz seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

Pro úplnost lze uvést, že vytvoření tohoto seznamu bude sloužit zároveň jako základ
pro vytvoření nového seznamu tlumočníků a překladatelů a do jisté míry bude možno
ze znaleckého seznamu následně vycházet.
Elektronická evidence znaleckých posudků – elektronický znalecký deník
V souvislosti s elektronizací celého systému se nově navrhuje rovněž nahradit současné
papírové znalecké deníky jejich elektronickou verzí. Systém elektronické evidence bude
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vytvořen centrálně na Ministerstvu spravedlnosti a jednotlivé subjekty (znalci, znalecké
kanceláře, znalecké ústavy, soudy apod.) do něj budou mít dálkový přístup. Každý subjekt
vykonávající znaleckou činnost bude mít své vlastní přístupové údaje, aby měl možnost si
v souladu se zákonem editovat, tedy psát, svůj vlastní znalecký deník. Náklady na realizaci
tohoto opatření jsou zahrnuty již výše pod bodem týkajícím se vytvoření nového seznamu
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých údajů.
Výkon dohledu
Dále je nezbytné uvést, že cílem nové právní úpravy je posílení dohledu nad jednotlivými
subjekty vykonávajícími znaleckou činnost a zvýšení kvality a věcné správnosti znaleckých
posudků. Zavedení tohoto opatření však s sebou nevyhnutelně přinese zvýšenou zátěž
dohledových orgánů. Z tohoto důvodu musí dojít k personálnímu posílení jak na Ministerstvu
spravedlnosti, tak na jednotlivých krajských soudech. Na Ministerstvu spravedlnosti lze
počítat s navýšením zhruba o 10 osob (nyní tuto agendu vykonávají zhruba 2-3 osoby) a na
krajských soudech s navýšením o 1-3 osoby v závislosti na tom, jaké znalecké obory byly
tomuto soudu určeny do správy, celkem je však počítáno na krajských soudech s navýšením
max. o 16 osob.
Na Ministerstvu spravedlnosti by se jednalo o převážně o referenty, v případě vzniku
samostatného oddělení pak i o podpůrný administrativní aparát (sekretariát) a o vedoucího
oddělení nebo ředitele odboru. V průměru by tito státní zaměstnanci měli dosahovat zhruba
13. platové třídy.

Měsíční personální
náklady na MSp

a mzdové Roční personální
náklady na MSp

a mzdové

Hrubý plat

35 000 Kč

420 000 Kč

Pojistné

11 900 Kč

142 800 Kč

350 Kč

4 200 Kč

47 250 Kč

567 000 Kč

FKSP
Celkem

Tabulka č. 8: Personální a mzdové náklady na jednu osobu (Ministerstvo spravedlnosti)

Náklady na 10 osob na Ministerstvu spravedlnosti tak budou ročně činit 5, 67 mil. Kč.
Na jednotlivých krajských soudech vykonávají znaleckou činnost referenti dosahující
9. až 10. platové třídy. Mělo by však být rovněž zajištěno, aby na každém krajském soudě
byla alespoň jedna osoba referenta s právním vzděláním, aby mohla vykonávat odbornější
agendu, které by se tak nemusel věnovat předseda, resp. místopředseda soudu, tato osoba by
byla zařazena do 11. platové třídy.
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Měsíční personální
Roční personální
a mzdové náklady na a mzdové náklady
soudech
na soudech
Hrubý plat

24 660 Kč

295 920 Kč

Pojistné

8384 Kč

100 613 Kč

FKSP
Celkem

493 Kč
33 537 Kč

5918 Kč
402 451 Kč

Tabulka č. 9: Personální a mzdové náklady na jednu osobu v 10. platové třídě (krajský soud)

Měsíční personální
Roční personální
a mzdové náklady na a mzdové náklady
soudech
na soudech
Hrubý plat

28 550 Kč

342 600 Kč

Pojistné

9 707 Kč

116 484 Kč

FKSP
Celkem

571 Kč
38 828 Kč

6 852 Kč
465 936 Kč

Tabulka č. 10: Personální a mzdové náklady na jednu osobu v 11. platové třídě (krajský soud)

Náklady na 16 osob na krajských soudech, přičemž 8 osob by bylo zařazeno do 11. platové
třídy a 8 osob do 10. platové třídy by tak ročně měly činit 6, 95 mil. Kč (3 727 488 Kč
a 3 219 608 Kč).
Poradní sbory – přezkum znaleckých posudků
Navrhovaná právní úprava předpokládá zpětné hodnocení posudků jednotlivých znalců, a to
nejméně tří znaleckých posudků jednou za 5 let. Toto hodnocení by prováděli pravděpodobně
3 nebo 5 odborníků z poradního sboru. Každé osobě by měl tento přezkum trvat zhruba 3
hodiny při navrhované jednotné sazbě 450 Kč za hodinu práce. Při zhruba 10 000 znalcích a
frekvenci jednou za 5 let vychází 2 000 přezkumů na jeden rok. Příslušné rozmezí výsledně
vychází 8 100 tis. Kč – 13 500 tis. Kč, viz následující tabulka zvýšených nákladů pro 2000
přezkumů za rok:

Počet přezkoumávajících
osob

Počet hodin
na 5 z
posudků

450 Kč/ hod

3

9

8 100 000

5

15

13 500 000

Tabulka č. 11: Náklady na přezkum znaleckých posudků
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Na periodický přezkum znaleckých posudků bude potřeba vynaložit zhruba 10 800 tis. Kč
ročně (3 lidé, každý 3 hodiny, 450 Kč za hodinu, 2 000 kontrol ročně).
Navýšení hodinové sazby za znalecký úkon
Hodinová sazba se dle účinné právní úpravy nachází v rozmezí 100 až 350 Kč. Toto rozmezí
by mělo být zvýšeno na 300 až 550 Kč za hodinu. Otázkou tedy je, jaké dodatečné náklady
na znalečné v důsledku této úpravy vzniknou. Z dostupných dat není známo, jaké je rozložení
skutečně použitých hodinových sazeb uvnitř současného intervalu, tj. není známo, kolik
procent posudků je zpracováno např. při sazbě 100 Kč, kolik procent posudků při sazbě např.
150 Kč, kolik procent při sazbě 250 Kč atd. Neeviduje se ani průměrná hodinová odměna.
Počet znaleckých posudků zadaných za rok 2014 státními orgány byl 78 568. Celkové
náklady na znalecké posudky činily na straně Ministerstva spravedlnosti 175 397,36 tis. Kč
(2014) a na straně Ministerstva vnitra 257,8 mil. Kč (rok 2015). Hodinová dotace
jednotlivých posudků či například výše náhrad není však známa.
Pro kvantitativní odhad dopadu úpravy intervalu hodinových sazeb je tak nutné učinit alespoň
nějaké dodatečné předpoklady. Jeví se jako přirozené předpokládat, že rozložení skutečně
použitých hodinových sazeb uvnitř nového intervalu bude mít zhruba stejnou strukturu, jakou
mělo rozložení sazeb v intervalu původním, tedy že zhruba stejné procento posudků jako
dříve bude zpracováno při nejnižší možné sazbě (která bude ale nově 300 Kč), stejné procento
posudků bude zpracováno při sazbě, která je např. o 50 Kč vyšší než nejnižší (tj. ty posudky,
které využívaly sazbu původně 150 Kč, budou využívat sazbu 350 Kč), stejné procento
posudků, které využívaly nejvyšší sazbu, bude i nyní využívat nejvyšší sazbu atd. Protože
nemáme spolehlivé apriorní informace o tom, jak jsou skutečně rozloženy účtované hodinové
sazby uvnitř intervalu, nabízí se předpoklad, že průměrná hodinová sazba je v současnosti
uprostřed přípustného intervalu, tj. na úrovni 225 Kč za hodinu, nově by tak mohla být
průměrná hodinová sazba ve výši 425 Kč na hodinu, tedy vzrostla by o 200 Kč.
Kvantifikace zvýšení nákladů je závislá na dodatečných speciálních předpokladech.
Realistické dodatečné předpoklady vedly k odhadům zvýšení nákladů (na hodinovou odměnu)
na cca 156 mil. Kč z pohledu Ministerstva spravedlnosti a 229,2 mil. Kč z pohledu
Ministerstva vnitra.
Odměna za ústní znalecký úkon
Nově se doplňuje odměna za ústní znalecký úkon, se stejnou sazbou jako je výkon znalecké
činnosti, tedy 300 – 550 Kč. Pokud vyjdeme z počtu posudků ve výši 78 568 a budeme
předpokládat, že u každého znaleckého posudku dojde k ústnímu vysvětlení /provedení
znaleckého úkonu v rozsahu cca 2 hodin, dojdeme při průměrné sazbě 425 Kč za hodinu
k ročním nákladům ve výši zhruba 102 mil. Kč. Je však pravděpodobné, že se bude jednat o
částku nižší, neboť řada znaleckých posudků nebývá doplněna o výslech znalce (typicky
v řízení o přípustnosti převzetí a držení ve zdravotnickém ústavu).
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Paušální částky odměn
Nově by mělo dojít k přidání několika úkonů placených paušálně a k navýšení částky za
některé již dnes účinné paušální úkony (více viz vyhláška o odměňování). V současnosti však
o těchto paušálních nákladech nejsou vedeny žádné statistiky, proto lze navýšení finančních
nákladů pouze odhadovat a to zhruba mezi 5 – 15 mil. Kč ročně.
Paušální částka náhrad hotových výdajů za vybrané položky
Dále je rovněž zvažováno, že nově dojde k placení náhrad za některé hotové výdaje
„administrativní povahy“, jako je tisk jednotlivých listů posudku, pořizování obrazového či
zvukového záznamu apod. Tyto náhrady by byly přiznány nově, v dosavadním znění zákona
jsou zahrnuty v hodinové odměně znalce. K přiznávání těchto nákladů však bude muset
být přistupováno velice racionálně a přiznávat je, pouze je-li to nezbytně nutné, kupříkladu
pokud si orgán veřejné moci vysloveně vyžádal vytištění dalších kopií znaleckého posudku
nad rámec běžné praxe, či bylo nezbytně nutné ke znaleckému posudku přiložit fotografie
či zvukovou nahrávku. Odhaduje se, že tyto náklady by mohly činit okolo 5 mil. Kč ročně.
Celkové finanční náklady vynaložené na znalecké posudky v roce 2014 činily 175 397,36 tis.
Kč. V prvním roce účinnosti nového zákona je bude zapotřebí navýšit zřejmě téměř jednou
tolik, jinak není možno navrhovaná opatření realizovat a zkvalitnit tak výkon znalecké
činnosti nebo navýšit odměny za zpracované znalecké posudky (což je nejvyšší položka
celkového rozpočtu týkajícího se znalecké činnosti).
Odměňování konzultantů podle trestního řádu
Určité finanční náklady jsou spojeny také s nově navrženou právní úpravou odměňování
konzultantů přibraných orgány činnými v trestním řízení podle § 157 odst. 3 trestního řádu a
s úhradou jejich hotových výdajů. Na základě praktických poznatků lze velmi hrubě
odhadnout, že orgány činné v trestním řízení přibírají odborného konzultanta přibližně ve 290
případech ročně, z čehož přibližně 140 konzultantů je přibíráno ze soukromé sféry bez
pracovněprávního vztahu k státnímu orgánu nebo vědecké či výzkumné instituci.
Přesná výše odměny odborného konzultanta bude upravena prováděcí vyhláškou v návaznosti
na úpravu výše odměny znalce, zatím se předpokládá, že bude přibližně ve výši poloviny výše
odměny znalce, tj. cca 300 Kč za hodinu. Velmi zhruba lze tak náklady na odměny
konzultantů odhadnout na 200 000 Kč ročně, k tomu je třeba přičíst náklady spojené s
úhradou hotových výdajů (ročně zhruba 300 000 Kč). Celkové náklady spojené
s odměňováním konzultanta podle trestního řádu by tak měly dosáhnout zhruba
500 000 Kč ročně.
Další finanční hlediska návrhu zákona
Nová právní úprava bude mít finanční dopady i do dalších oblastí. Tyto dopady však nelze
s předstihem s dostatečnou přesností kvantifikovat. Jedná se zejména o následující skutečnost.
Předpokládá se snížení nákladů řízení, ve kterém je možno či dokonce nutno využít
znaleckých posudků, a to zejména s ohledem na navrhovanou změnu ustanovení § 127a
občanského soudního řádu, která částečně povede k tomu, že strany již nebudou moci
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předkládat znalecké posudky jako důkaz podle ustanovení § 127, ale bude se ve většině
případů jednat o důkaz listinný. Zároveň pak lze předpokládat, že v důsledku nově
zavedených opatření budou znalecké posudky kvalitnější a nebude již tolik případů, kdy si
soudce bude muset nechávat zpracovat revizní znalecký posudek. Právě v souvislosti se
změnou § 127a občanského soudního řádu tak nebude muset činit ani v případě, kdy by obě
strany řízení předložily své vlastní znalecké posudky, které by byly kontradiktorní. Dopad na
celkovou cenu řízení má zajisté i jeho délka. Lze předpokládat, že pokud již nadále nebudou
znalci moci bezdůvodně odmítat zpracovat znalecký posudek pro orgán veřejné moci a bude
se dodržování této povinnosti striktně hlídat a zároveň nebude možno (kromě zcela
výjimečných případů) opakovaně prodlužovat lhůtu pro zpracování znaleckého posudku,
celková délka řízení se zkrátí. Lze se domnívat, že v důsledku zvýšení znalečného by mohl
být o výkon znalecké činnosti pro orgány veřejné moci větší zájem a znalci by tak mohli být
ve své činnosti flexibilnější.
Tento návrh zákona rovněž stanoví najisto, že výkon znalecké činnosti je podnikáním, v
souladu s právem Evropské unie a její judikaturou. Společně s výrazným navýšením
znalečného by pak měla tato skutečnost vést k zvýšenému výběru daní na základě zákona o
daních z příjmů, resp. v případě plátců daně z přidané hodnoty i zvýšený výběr této daně
podle příslušného zákona. V návaznosti na zvýšení znalečného lze rovněž očekávat, že dojde
k následné směně finančních prostředků za jiné produkty.
4. Implementace doporučené varianty a vynucování
S ohledem na množství změn, které je potřeba učinit, a na oddělení právní úpravy znalců od
právního zakotvení tlumočnické a překladatelské činnosti, bylo přistoupeno ke zpracování
zcela nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a nových
prováděcích předpisů. Navrhované změny nebudou tedy z důvodu přehlednosti a zkvalitnění
právní úpravy inkorporovány do stávajícího zákona o znalcích a tlumočnících, ale budou
realizovány prostřednictvím nových právních předpisů.
Nad vynucováním dodržování tohoto zákona bude bdít především Ministerstvo spravedlnosti
ve spolupráci s jednotlivými krajskými soudy, neboť právě tyto orgány budou pověřeny
výkonem státního dohledu nad oblastí znalecké činnosti a budou orgány oprávněnými
rozhodovat ve správním řízení.
Kontrola dodržování nové právní úpravy bude rovněž efektivně zajištěna prostřednictvím
elektronických znaleckých deníků, které budou z části dostupné pro veřejnost a z části
neveřejné, tedy dostupné pouze pro pověřené osoby. Do těchto znaleckých deníků se budou
zapisovat i údaje o provedených kontrolách a správních řízení. Bude tak zajištěna i veřejná
kontrola jednotlivých znaleckých subjektů.
5. Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti regulace navrhujeme s ohledem na přechodná ustanovení, která určují
dočasný režim pro znalce a znalecké ústavy zapsané podle dosavadních právních předpisů,
nejdříve až pod vypršení těchto přechodných ustanovení, tedy za 5 let. K dalšímu přezkumu
regulace by mělo dojít po dalších 3 letech. Tento přezkum by se měl zabývat především
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otázkou fungování zákona již po uplynutí přechodných období a tím, jak se jednotlivé
subjekty vykonávající znaleckou činnost přizpůsobily nové právní úpravě. Následně bude
možno vyhodnotit účinnost této nově navrhované regulace.
Pro zajištění efektivního přezkumu účinnosti regulace bude potřeba shromažďovat a
vyhodnocovat veškerá nezbytná data a vytvářet statistiky. Z údajů se doporučuje
shromažďovat především následující:
(7) počet žádostí o vznik znaleckého oprávnění a zápis do seznamu u všech subjektů a

způsob jakým byly vyřešeny
(8) počet žádostí dle předchozího bodu u stávajících znalců, znaleckých kanceláří a

znaleckých ústavů
(9) počet úspěšných a neúspěšných žadatelů v rámci obou částí vstupní zkoušky
(10)

počet a charakter udělených sankcí

počet sankcí udělených na základě přezkoumání věcné správnosti znaleckých
posudků

(11)

počet sankcí udělených z důvodu porušení ustanovení týkajícího se vyloučení
znalce z provedení znaleckého úkonu z důvodu podjatosti (Na doporučení Nejvyššího
soudu, za účelem zvážení zavedení obligatorní sankce vyškrtnutí ze seznamu, pokud
by znalec podal znalecký posudek, přestože by měl být vyloučen).

(12)

a) Konzultace a zdroje dat
Za účelem získání co největšího množství podnětů a dat od samotných znalců a odborné i
laické veřejnosti byla zřízena emailová adresa znalci@msp.justice.cz, prostřednictvím
které mohly být zasílány po celou dobu přípravy tohoto návrhu zákona podněty. Tato
emailová adresa byla monitorována a jednotlivé podněty individuálně vyhodnoceny.
Mnohá data byla rovněž získána z činnosti krajských soudů, které mají v současnosti na
starosti společně s Ministerstvem spravedlnosti výkon státní správy v oblasti znalectví.
V rámci odborné diskuze nad stanovenými obory, odvětvími a kvalifikačními předpoklady
byla rovněž oslovena dotčená ministerstva a ústřední orgány státní správy.
Zároveň v období přípravy nového zákona o znalcích Ministerstvo spravedlnosti obdrželo
celou řadu dalších podnětů a uskutečnilo množství individuálních schůzek s jednotlivými
organizacemi, asociacemi a dalšími dotčenými subjekty.
Za účelem diskuze nad připravovanou legislativou týkající se soudního znalectví byla
zřízena Komise pro znalectví, jejíž členové jsou odborníci z několika rozdílných odvětví
tak, aby mohla být navrhovaná právní úprava co nejkvalitněji projednána.

44

a) Kontakt na zpracovatele RIA
Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Kateřina Maršálková, Mgr. Kateřina Majkútová
Legislativní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
tel.: +420 221 997 258
email: ol@msp.justice.cz, kmarsalkova@msp.justice.cz, kmajkutova@msp.justice.cz
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VYHLÁŠKA
ze dne
k provedení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 10 odst. 7, § 11 odst. 4 a 6, § 12 odst. 2, § 22 odst.
3, § 27 odst. 4, § 29 odst. 6, § 42 odst. 5 zákona č. .../2017 Sb., o znalcích, znaleckých
kancelářích a znaleckých ústavech:
Tato vyhláška bude upravovat zejména:
1. Podrobnosti týkající se vstupní zkoušky (podmínka vzniku znaleckého
oprávnění znalce)
-

obecná část - jednodenní kurz tzv. znaleckého minima bude zakončen testovou částí
zkoušky (otázky typu výběr ze tří možností) – kurz bude organizován Justiční
akademií, cena znaleckého minima včetně testové zkoušky bude okolo 3000 Kč;

-

zvláštní část – vypracování znaleckého posudku a přezkoušení z odborných otázek, u
poradních sborů na příslušných krajských soudech, cena zkoušky cca 5000 Kč (pro
srovnání, mediátorské zkoušky poplatek 5000 Kč, advokátní zkoušky 8500 Kč,
zkoušky insolvenčního správce 5000 Kč, nástavbové zkoušky zvláštního
insolvenčního správce 3000 Kč navíc);

-

u zvláštní části zkoušky bude platit výjimka, že u těch oborů a odvětví, kde existuje
nebo do budoucna bude existovat 4 semestrální speciální kurz na VŠ (dnes jsou to asi
4 odvětví), tak tam nebude muset znalec zpracovávat znalecký posudek na krajském
soudě před poradním sborem, ale bude si ho moci na zkoušku donést již s sebou,
neboť v rámci onoho 4 semestrálního studia se zpracovávají povinně vzorové znalecké
posudky;

-

Ministerstvo spravedlnosti bude na svých internetových stránkách uvádět přehled 4
semestrálních kurzů a vysokých škol, popř. jiných institucí, u kterých bude možno
tento 4 semestrální kurz absolvovat;

-

obě části vstupní zkoušky se hodnotí slovy „vyhověl“ nebo „nevyhověl“; u obecné
části vstupní zkoušky bude žadatel hodnocen „vyhověl“, složí-li ji alespoň na 80%,
pokud bude žadatel hodnocen slovy „nevyhověl“, nebude připuštěn k odborné části
vstupní zkoušky;

-

zvláštní část vstupní zkoušky se hodnotí celkem 20 body, přičemž 10 bodů může
žadatel získat za vypracování znaleckého posudku a jeho obhájení a 10 bodů žadatel
získá za odborné znalosti; zkouška bude považována za splněnou, pokud žadatel získá
alespoň 15 bodů a zároveň z části týkající se znaleckého posudku nezíská méně než 6
bodů;

-

opakování jakékoli části vstupní zkoušky je zpoplatněno.
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2. Forma a průběh rozdílové zkoušky
-

rozdílová zkouška se týká zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která již
je zapsána v zahraničí v obdobném seznamu, jakým je v ČR seznam znalců,
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů;

-

unijní právo umožňuje podrobit takovouto osobu rozdílové zkoušce, pokud by chtěla
být zapsána do seznamu v ČR (promítnuto do § 10 zákona č. 18/2004 Sb. –
tzv. kompenzační opatření);

-

rozdílová zkouška se bude skládat v českém jazyce a bude složena ze dvou částí –
písemné a ústní, bude obdobná klasické vstupní zkoušce znalce;

-

poplatek za vykonání této zkoušky činí 5000 Kč a hradí si jej žadatele sám;

-

za právnickou osobu musí rozdílovou zkoušku složit osoba, pomocí které bude
právnická osoba vykonávat znaleckou činnost;

-

po složení rozdílové zkoušky a po splnění dalších podmínek, které stanoví zákon,
se zahraniční fyzická osoba zapíše do seznamu jako znalec a právnická osoba jako
znalecká kancelář;

-

ode dne zápisu pro ně budou platit stejná pravidla jako pro znalce a znaleckou
kancelář;

-

toto zvláštní ustanovení se vztahuje pouze na fyzické a právnické osoby z členských
států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace.

3. Pojištění
-

vyhláška bude stanovovat minimální limity pojistného plnění odlišně pro znalce,
znalecké kanceláře a znalecké ústavy;

-

při stanovení minimálního limitu pojistného plnění bude bráno v potaz, v kolika
oborech a odvětvích je znalec nebo znalecký ústav zapsán;

-

při stanovení minimálního limitu pojistného plnění bude bráno v potaz v kolika
oborech a odvětví a pomocí kolika znalců znalecká kancelář vykonává svou činnost;

-

dále bude vyhláška zakotvovat speciální ustanovení o minimálním pojistném limitu
pro některé vybrané obory a odvětví, kde je větší riziko škody značného rozsahu
kupříkladu ekonomika – oceňování apod.;

-

i tak bude stále platit ustanovení zákona, že minimální limit pojistného plnění má být
úměrný možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat, neboť je to i v zájmu
jednotlivých subjektů vykonávajících znaleckou činnost, aby byly řádně a dostatečně
pojištěny;

-

z dostupných informací vyplývá, že při limitu pojistného 1 mil. Kč je roční platba na
pojistném zpravidla 3 000 Kč až 3500 Kč (znalec).
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4. Znalecká pečeť a elektronický podpis1
-

znalec užívá k výkonu své funkce znalecké pečeti v jednotné úpravě; je kulatého tvaru
o průměru 36 mm, malý státní znak České republiky je vyobrazen uvnitř kruhu, na
jehož obvodu je uvedeno jméno a příjmení a případný titul znalce, spolu s upřesněním
„znalec v oboru tom a tom“; znalecká pečeť nesmí obsahovat nic jiného; otisk
znalecké pečeti je jednobarevný, a to buď modrý, nebo fialový; pro odlišení jména od
příjmení se může brát v potaz doporučení EU psát příjmení velkými písmeny;

-

správa soudů vydá znalci potvrzení opravňující ho k objednávce a převzetí 1 ks pečeti
na jeho vlastní náklad;

-

každý písemně vyhotovený znalecký posudek, vyúčtování nebo písemný výpis
ze znaleckého deníku musí být opatřen otiskem znalecké pečeti;

-

znalec nesmí znaleckou pečeť využívat pro soukromé účely;

-

dále se pro účely podání elektronického znaleckého posudku považuje za nezbytné
zavést kvalifikovaný elektronický podpis, kterým by musel být takovýto znalecký
posudek podepsán;

-

obdobně jako u pečeti, bude vydáván dokument opravňující k převzetí elektronického
podpisu u certifikační agentury;

-

kromě kvalifikovaného elektronického posudku bude muset znalec opatřit znalecký
posudek i časovým razítkem, které zaručí, že znalecký posudek nebude nadále měněn;

-

archivní kvalifikované časové razítko má dnes standardně platnost 3-5 let, s tím,
že akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb jej po dobu 10 let „přerazítkovává“
ve svých systémech, takže jsou tato razítka ověřitelná po dobu 10 let, což je doba
shodná s dobou pro archivaci znaleckého posudku.

5. Náležitosti znaleckého posudku
-

standardy a postupy budou předkládány ministerstvu, které je postoupí k posouzení
poradním sborům, a budou-li uznány za vhodné pro daný obor a odvětví, dojde
na základě pokynu ministra spravedlnosti k jejich uveřejnění na svých internetových
stánkách;

-

písemný znalecký posudek v listinné podobě 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 bude obsahovat označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení
oboru a odvětví, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je
úkon zapsán v evidenci znaleckých posudků;

-

titulní strana znaleckého posudku by měla obsahovat:
a) identifikační údaje znalce,
b) identifikační údaje osob, které se podílely na vypracování znaleckého posudku a přesné
stanovení toho, na kterých částech a jak se podílely,

1

Podrobnosti týkající se elektronického podpisu a časového razítka byly konzultovány se zástupci Ministerstva
vnitra, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.
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c) označení „znalecký posudek“,
d) číslo položky, pod kterou je úkon zapsán v evidenci znaleckých posudků,
e) stručnou charakteristiku předmětu znaleckého posudku.

-

úvod znaleckého posudku by měl obsahovat:
a) úkoly a otázky určené zadavatelem,
b) označení právního úkonu, pro který bude znalecký posudek použit.

-

samotný znalecký posudek by měl obsahovat:
a)
b)
c)
d)

podrobný popis předmětu znaleckého posudku,
podrobný popis skutečností, ke kterým bylo při vypracování znaleckého posudku přihlédnuto,
postup, na jehož základě se znalec dopracoval k odpovědím na otázky určené zadavatelem,
popis splnění jednotlivých úloh.

-

závěr by měl obsahovat otázky zadavatele a odpovědi na tyto otázky;

-

celková struktura a obsah znaleckého posudku musí umožňovat jeho přezkoumatelnost
a ověření uvedených postupů;

-

pokud přílohy znaleckého posudku tvoří samostatnou část nesešitou se znaleckým
posudkem, musí obsahovat údaje o znaleckém posudku, ke kterému se váží, musí být
sešité, jednotlivé přílohy musí být očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední
straně a přetištěna znaleckou pečetí;

-

zvláštní ustanovení o oceňování podniku: podnik musí oceňovat vždy alespoň tři
znalci společně nebo znalecký ústav; znalecká kancelář musí takovýto posudek
podávat vždy pomocí alespoň tří znalců.

6. Podrobnosti o vedení seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů
-

seznam se člení na obory a odvětví a jednotlivé kraje;

-

lze v něm vyhledávat podle jména nebo názvu, podle typu subjektu vykonávajícího
znaleckou činnost, podle oboru a odvětví, podle kraje a podle obvodů okresních
(obvodních) soudů.

7. Podrobnosti týkající se žádosti o vznik znaleckého oprávnění
-

Ministerstvo spravedlnosti bude na svých internetových stránkách uveřejňovat seznam
doporučených specializací (od tohoto seznamu bude možno se odchýlit);

-

vyhláška stanoví seznam dokladů, které musí být přiloženy k žádosti (čestné
prohlášení o praxi, doklad od zaměstnavatele, doklad o dokončeném vzdělání
požadované úrovně, doklady prokazující materiální a personální vybavení,
vypracované pracovní postupy, profesní životopis apod.);

-

náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců.

8. Přihlašovací údaje do elektronické evidence znaleckých posudků
- znalci budou povinni se dostavit k příslušnému krajskému soudu k vyzvednutí
přihlašovacích údajů do elektronické evidence znaleckých posudků. Při této
příležitosti dojde ke ztotožnění každého znalce a k případnému doplnění údajů
zapisovaných do seznamu. Nedostaví-li se znalec ke krajskému soudu ve stanovené
4

lhůtě 1 roku nebo dříve, bude k tomu vyzván. Pokud se ani tak nedostaví, vystavuje se
riziku, že mu v případě dosavadních neúplných údajů v seznamu nebudou zadávány
znalecké posudky nebo se bude dopouštět jednání, které lze kvalifikovat jako
přestupek (např. nevede evidenci řádně).
9. Zvláštní zkouška k ověření odborných znalostí
-

v rámci možnosti pověření zaměstnanců soudu úkony v přestupkovém řízení, a to pro
osoby nemající vysokoškolské právnické vzdělání.
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Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……2017
o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na
cestě za výkon znalecké činnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 odst. 8 a § 32 odst. 6 zákona č. .../2017 Sb., o
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech:
§1
Předmět úpravy
(1) Vyhláška stanoví způsob určení a výši znalečného znalce, který byl ustanoven
soudem nebo jiným orgánem veřejné moci.
(2) Ustanovení vyhlášky se použijí přiměřeně i pro způsob určení a výši znalečného
znalecké kanceláře a znaleckého ústavu na základě ustanovení soudem nebo jiným orgánem
veřejné moci.
(3) Ustanovení vyhlášky se použijí přiměřeně i pro způsob určení a výši znalečného
znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu v případě, že odměna za výkon znalecké
činnosti nebyla sjednána a znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav nebyli ustanoveni
soudem nebo jiným orgánem veřejné moci.
(4) V odměně znalce jsou zahrnuty i náklady spojené s povinným pojištěním znalce,
náklady spojené s obstaráním potřebného materiálního zabezpečení pro výkon znalecké
činnosti, náklady na přípravné práce, administrativní práce a jiné práce vykonávané
v souvislosti se znaleckou činností, stejně jako nárok na náhradu ušlé mzdy nebo platu znalce
a platby na sociální a zdravotní pojištění a povinné odvody na daních.
Odměna
§2
Hodinová odměna
(1) Není-li dále stanoveno jinak, znalci náleží za každou započatou hodinu práce účelně
vynaložené na výkon znalecké činnosti částka ve výši 300 až 550 Kč.
(2) Znalci v oboru zdravotnictví náleží za každou započatou hodinu práce účelně
vynaložené na výkon znalecké činnosti částka ve výši 400 až 650 Kč.
(3) Znaleckému ústavu náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na
výkon znalecké činnosti částka ve výši 500 až 750 Kč.
(4) Hodinová odměna znalci nenáleží za úkony, za které přísluší paušální odměna.
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§3
Paušální odměna
Seznam úkonů, za které náleží znalci paušální odměna, a výše paušální odměny za daný
úkon je stanovena v příloze č. 1 této vyhlášky.
§4
Snížení odměny
U často se opakujících jednoduchých znaleckých úkonů spočívajících v odborném
zjišťování v podstatě stejných či obdobných skutečností, zejména v provádění zkoušek
pomocí speciálního zařízení, popřípadě laboratorního postupu, se snižuje hranice sazeb
uvedených v § 2 odst. 1 a § 3 až o 30%.
§5
Mimořádné snížení či odepření odměny
(1) Jestliže znalec provedl úkon opožděně či nekvalitně, může být odměna snížena
až na polovinu.
(2) Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení znaleckého úkonu, může být
odměna snížena o více než 50 % nebo může být zcela odepřena.
§6
Zvýšení odměny
(1) Je-li znalecký posudek vzhledem k okolnostem případu mimořádně obtížný, může být
ve zvlášť odůvodněných případech odměna výjimečně zvýšena až o 20 %.
(2) Je-li nutné spěšné provedení znaleckého posudku, může být odměna zvýšena
až o 50 %.
(3) Možnost zvýšení odměny podle odstavce 1 a 2 se slučuje.
Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
§7
Náhrada hotových výdajů
(1) Znalec má nárok na náhradu hotových výdajů, které musely být nezbytně vynaloženy
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.
(2) Náhrada hotových výdajů se znalci poskytuje na základě předložených dokladů nebo
paušálně. Seznam úkonů, za které náleží znalci náhrada hotových výdajů, a výše paušální
náhrady za daný úkon je stanovena v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Neposkytuje se náhrada nákladů vzniklých v souvislosti se ziskem znaleckého
oprávnění, zápisem do seznamu, pozastavením znaleckého oprávnění, výmazem
a vyškrtnutím ze seznamu.
(4) Znalec, který podává posudek, má nárok na náhradu mzdy za dobu strávenou
podáním ústního znaleckého posudku při jednání před orgánem veřejné moci, dále na náhradu
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za ztrátu času včetně času stráveného na cestě na jednání a zpět, jestliže jde o dobu, která se
kryje s jeho pracovní dobou.
(5) Při uplatnění nároku na náhradu mzdy znalce se postupuje obdobně jako při uplatnění
nároku na náhradu mzdy svědka.
(6) Znalec, který podává znalecký posudek, má nárok na náhradu cestovních a jiných
výdajů, a to podle právních předpisů o cestovních náhradách. Znalec může použít osobní
motorové vozidlo pouze se souhlasem orgánu veřejné moci. V případě neudělení souhlasu
má znalec nárok na náhradu cestovních výdajů ve výši určené pro hromadnou dopravu.
§8
Náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
(1) Pokud je pro zpracování znaleckého posudku nutné učinit znalecký úkon, který
má být vykonán mimo sídlo znalce, přísluší tomuto znalci za čas strávený cestou do tohoto
místa a zpět náhrada za ztrátu času stráveného na cestě ve výši 300 Kč za každou započatou
hodinu. Tato náhrada za ztrátu času stráveného na cestě přísluší znalci rovněž, pokud bylo
vykonání znaleckého úkonu v požadovaném místě a termínu zrušeno až poté, co se znalec na
toto místo dostavil.
(2) Pokud bylo provedení znaleckého úkonu v daném místě zpožděno bez zavinění
znalce, přísluší tomuto znalci za čas strávený čekáním na vykonání úkonu náhrada za ztrátu
času podle odstavce 1 obdobně.
§9
Vyúčtování
Odměna, náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na
cestě i částka odpovídající dani z přidané hodnoty se ve vyúčtování uvede odděleně.
§ 10
Řízení o znalečném
(1) Orgán veřejné moci, který si vyžádal znalecký posudek, rozhodne o znalečném
v rámci řízení, v němž byl úkon proveden.
(2) Při určování výše odměny za úkon se hodnotí především
a) povaha a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho provedení,
a to pro každou položku provedeného úkonu samostatně,
b) charakter a účelnost pomocných prací; při provádění úkonu je studium spisu zpravidla
již součástí úkonu,
c) přiměřenost doby trvání úkonu, a to též porovnání s obdobnými odbornými úkony
a částkami odměn za ně účtovanými,
d) dodržení stanovené lhůty znalcem,
e) zda úkon spočíval v přezkoumávání znaleckého posudku provedeného jiným znalcem.
(3) Pokud za znalecký posudek náleží odměna a náhrada hotových výdajů stanovená
paušální částkou, určuje se odměna a náhrada hotových výdajů touto částkou. Pokud znalec
doloží mimořádné okolnosti svědčící pro to, aby odměna nebyla paušální částkou určena,
může orgán veřejné moci ve výjimečných případech při určení odměny a náhrady hotových
výdajů upustit od stanovení paušální částkou.
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(4) V rozhodnutí, kterým se určuje znalečné, se s odkazem na příslušná ustanovení
vyhlášky uvedou důvody, na základě kterých bylo rozhodnuto o jednotlivých položkách,
z nichž se znalečné skládá.
§ 11
Přechodné ustanovení
Za znalecké úkony nebo jejich části zadané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
přísluší znalci znalečné dle dosavadních právních předpisů.
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

Příloha č. 1 k vyhlášce č.
Číslo
položky
1.

Paušální částky odměn za vybrané položky
Označení položky

/2017 Sb.

Výše paušální
odměny
200 Kč

Podání písemného stanoviska o rozpracovaném
znaleckém posudku
2.
Převzetí a obeznámení se s případem
500 Kč
3.
Přešetřování (nahlížení do registru, archivu a
200 Kč
obdobné činnosti)
4.
Obhlídka mrtvoly na místě
500 Kč
5.
Pitva (včetně histologického vyšetření do 10
9 000 Kč
preparátů)
6.
Histologické vyšetření každého dalšího preparátu
150 Kč
nad rámec položky č. 5
7.
Vyhodnocení a interpretace toxikologické
950 Kč
analýzy
8.
Zjištění krevní skupiny
250 Kč
9.
Odborné pomocné práce laboranta do 10
550 Kč
histologických vzorků
10.
Vyšetření každého dalšího preparátu laborantem
50 Kč
nad rámec položky č. 9
11.
Provedení zápisu z pitvy
450 Kč
12.
Vyšetření živé osoby soudním lékařem
2 000 Kč
Odměna za položky 5., 6. a 9. až 11. se zvyšuje o 20% při výkonu pitvy těla
za mimořádně obtížných okolností, zejména těla v pokročilém hnilobném rozkladu,
exhumovaného těla, kosterních zbytků, infekčně závažných případů a dalších.
Odměna za položky 5. a 6. se zvyšuje o 50%, provádí-li se pitva v den pracovního volna
nebo pracovního klidu anebo v noci.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.

/2017 Sb.

Paušální částka náhrady hotových výdajů za vybrané položky
Číslo
Označení položky
Výše náhrady
položky
nákladů
1.
tisk černobílý list A4
3 Kč
2.
tisk černobílý list A3
6 Kč
3.
tisk barevný list s obrazovým obsahem A4
23 Kč
4.
tisk barevný list s obrazovým obsahem A3
47 Kč
5.
fotografie
30 Kč
6.
zvukový záznam 1 vteřina
2 Kč
7.
obrazový záznam 1 vteřina
3 Kč
8.
obrazový záznam se zvukem 1 vteřina
4 Kč
9.
RTG snímek
150 Kč
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Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……2017,
kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, výčet
oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné
způsobilosti a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané
profesní komorou
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 7 zákona č. .../2017 Sb., o
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech:
§1
(1) Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů je uveden v příloze č.
1.
(2) Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o
odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 2.
(3) Výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní
komorou je uveden v příloze č. 3.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.

/2017 Sb.

Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů
OBORY

ODVĚTVÍ

Archivnictví a spisová služba
Archivnictví
Důvěryhodná datová úložiště
Elektronické systémy spisových služeb (ERMS)
Fotografie
Osobní korespondence
Úřední knihy
Bezpečnost práce a ergonomie
Bezpečnost práce při skladování a manipulaci
s materiálem a bezpečnost při provozu zdvihacích zařízení
Bezpečnost práce při zpracování dřeva
Bezpečnost práce u elektrických zařízení
Bezpečnost práce u tlakových a plynových zařízení
Bezpečnost práce v dopravě (vč. pracovních režimů a
pracovní doby řidičů) a v opravárenství
Bezpečnost práce v energetice
Bezpečnost práce v hutnictví / v hornictví
Bezpečnost práce v chemickém průmyslu
Bezpečnost práce v lesnictví
Bezpečnost práce v potravinářství
Bezpečnost práce ve sféře služeb (např. školství,
zdravotnictví, sociální služby, obchod atd.)
Bezpečnost práce ve stavebnictví
Bezpečnost práce ve strojírenství
Bezpečnost práce v zemědělství
Bezpečnost práce ve zpracovatelském průmyslu
s výjimkou hutnictví, strojírenství, potravinářství a
průmyslu chemického a dřevozpracujícího
Bezpečnost při potápěčských pracích
Ergonomie a bezpečnost v pracovních systémech člověk stroj (technologie) - pracovní prostředí a podmínky
Bionika a biotechnika
Bionika a biotechnika
Doprava
Doprava drážní
Doprava v zemědělství
Dopravní tarify
Dopravní (silniční) nehody, posuzování technických příčin
silničních nehod
Letadla a ultralehké letouny – konstrukce a provoz,
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zjišťování příčin leteckých nehod
Provoz na pozemních komunikacích
Provozování dopravy (vč. pracovních režimů a pracovní
doby řidičů)
Provozování obchodní letecké dopravy, leteckých prací a
dalších leteckých činností a letecké záchranné služby
Skladiště a překladiště
Sportovní létající zařízení (padákové kluzáky, motorové
padákové kluzáky a závěsné kluzáky – konstrukce a
zhotovování těchto druhů sportovních létajících zařízení,
příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení (padákové kluzáky, motorové
padákové kluzáky a závěsné kluzáky – sportovní činnost
provozovaná s těmito sportovními létajícími zařízeními,
výcvik a organizace provozování začínajících uživatelů,
příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení – parašutismus (konstrukce a
zhotovování padáků, technické parametry padákových
kompletů, příčiny parašutistických nehod v oblasti
civilního i vojenského letectví a výsadková příprava)
Sportovní létající zařízení – parašutismus (sportovní
parašutismus, výcvik a organizace provozování
začínajících parašutistů)
Sportovní létající zařízení s výjimkou ultralehkých
letounů, padákových kluzáků, motorových padákových
kluzáků, závěsných kluzáků a sportovních padáků –
konstrukce a zhotovování těchto druhů sportovních
létajících zařízení, příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení s výjimkou ultralehkých
letounů, padákových kluzáků, motorových padákových
kluzáků, závěsných kluzáků a sportovních padáků –
sportovní činnost provozovaná s těmito sportovními
létajícími zařízeními, výcvik a organizace provozování
začínajících uživatelů, příčiny nehod)
Vnitrozemská a námořní vodní doprava – konstrukce
plavidel vnitrozemské plavby a konstrukce námořních
jachet
Vnitrozemská vodní doprava – přeprava nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách
Vnitrozemská vodní doprava – šetření plavebních nehod
na vnitrozemských vodních cestách
Vnitrozemská vodní doprava – vnitrozemské vodní cesty
Drahé kovy a kameny
Drahé kameny
Drahé kovy
Puncovní značky
Zkoušení pravosti a ryzosti
Dřevo
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Dechové hudební nástroje
Dekoratérské materiály a výrobky
Kvalitativní znaky dřevařských a nábytkářských materiálů,
dřevostavby
Ochrana dřeva
Použití (zpracování) dřeva
Povrchová úprava nábytku a dřevostaveb
Stavebně truhlářské práce a výrobky
Strunné hudební nástroje
Technologie dřeva
Tesařské práce a výrobky
Umělecko-řemeslné práce ze dřeva (košíkářské a pletařské
výrobky, řezbářské práce a výrobky)
Vlastnosti dřeva
Vybavení interiérů a exteriérů
Ekonomika
Bankovnictví, úvěry a platební styk
Dotace
Ekonomická analýza, marketing a management
Financování v dopravě (cestovní náhrady, kalkulace
nákladů a ceny v dopravě) a výpočet kompenzace ve
veřejné dopravě
Finanční a manažerské účetnictví
Hospodaření s majetkem státu
Kapitálový trh
Oceňování majetku a služeb
Oceňování nemovitých věcí
Oceňování nemovitých věcí rozpočtováním
Oceňování nemovitých věcí starožitnosti
Oceňování nemovitých věcí umělecká díla
Oceňování movitých věcí zbraně a střelivo
Oceňování movitých věcí pyrotechnika, výbušniny a
munice
Oceňování movitých věcí umělecká díla
Oceňování movitých věcí starožitnosti a archiválie
Oceňování movitých věcí elektronika
Oceňování movitých věcí elektrotechnika
Oceňování movitých věcí motorová vozidla
Oceňování movitých věcí nemotorová vozidla
Oceňování movitých věcí historická vozidla
Oceňování movitých věcí stroje, zařízení a technologie
Oceňování obchodních závodů (podniků) - nefinanční
podniky
Oceňování obchodních závodů (podniků) - finanční
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instituce
Oceňování movitých věcí vybavení domácností a
kanceláří
Oceňování cenných papírů a finančního majetku
Oceňování nehmotného majetku - práva související
s právem autorským, zvláštní právo pořizovatele databáze
a software
Oceňování nehmotného majetku - průmyslová práva a
některých majetkových práv souvisejících s právem
autorským a práv pořizovatele databáze
Oceňování škod na zemědělské produkci
Oceňování pozemků a staveb a škod na nich
Oceňování lesa, dřevin rostoucích mimo les a škod na nich
Hodnocení a oceňování ekosystémových služeb
Oceňování movitých věcí kulturní památky, sbírky
muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty
Oceňování nemovitých věcí kulturní památky, sbírky
muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty
Oceňování movitých věcí drahé, dekorační a stavební
kameny, minerály a paleontologické nálezy
Oceňování ložisek nerostných surovin
Oceňování zvířat (zvěře)
Odměňování
Pojišťovnictví
Přeměny obchodních korporací, družstev a státních
organizací
Elektronické komunikace
a poštovní služby
Elektronické komunikace
Filatelie - pravost a jakost
Poštovní služby
Elektronika
a Elektrotechnika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Energetika
Energetická zařízení k výrobě elektrické energie a tepla i
tepla a chladu pro techniku prostředí v obytných,
výrobních, skladových i kancelářských prostorech a
prostorech dopravních prostředků
Obnovitelné zdroje energie
Plynárenství
Rozvodné sítě
Geologie, těžba, hutnictví
Analýzy, zkoušky a posuzování vlastností materiálů
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Geofyzika
Geochemie
Hutnictví
Hydrogeologie
Inženýrská geologie a geotechnika
Kovové materiály
Ložisková geologie
Metalurgie a tepelné zpracování materiálů
Mineralogie
Paleontologie
Slévárenství
Těžba nerostných surovin s výjimkou uhlí, ropy a zemního
plynu
Těžba ropy a zemního plynu
Těžba uhlí
Těžební postupy a dobývací metody
Vlivy poddolování
Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů
Základní geologie a geologické mapování
Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
Zvláštní zásahy do zemské kůry
Chemie
Analýza biologických materiálů
Anorganická technologie
Anorganická a bioorganická chemie
Barvy a laky
Biochemie
Ekonomika a management chemického a potravinářského
průmyslu
Gumárenství
Hmoty umělé
Hnojiva strojená
Hodnocení a analýza potravin
Chemická technologie papíru a celulózy
Chemické reakce iniciované lasery a/nebo mikrovlnným
zářením
Chemie a technologie tenzidů
Chemie stavebních hmot
Inženýrství životního prostředí
Klinická biologie a chemie
Kosmetická chemie
Kvantová chemie a fotochemie
Léčiva (výroba)
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Makromolekulární chemie
Nanomateriály a nanotechnologie
Nebezpečné chemické látky
Organická chemie
Petrochemie
Technická fyzikální a analytická chemie
Technologie organických specialit
Technologie výroby a zpracování polymerů
Teorie a technologie výbušnin
Teorie chemických procesů (chemické inženýrství,
materiální inženýrství, fyzikální a teoretická chemie a
bioinženýrství)
Vlákna a textilní chemie
Zušlechťovací folie
Informační
technologie

a

komunikační
Digitální komunikace
Ekonomika ICT - provoz / investice / rozvoj
Informační systémy
Internetové služby - webové stránky, e-shopy, doménová
jména, správa serverů, datová úložiště, síťové služby
Inženýrská informatika a řízení procesů
Zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány
hazardní hry, vč. doprovodných zařízení po stránce
technické způsobilosti (hardware) a programového
vybavení (software)
Osobní počítače a periferie
Outsourcing a veřejné zakázky v IT
Platební a bankovní systémy

Jaderná fyzika a jaderná chemie
Detekce ionizujícího záření
Jaderná bezpečnost
Jaderná fyzika
Jaderná zařízení
Materiály obsahující radioaktivní látky
Ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření
Radiační ochrana
Radiochemie
Účinky ionizujícího záření a hodnocení dávek ozáření
Zdroje ionizujícího záření
Keramika, porcelán a sklo
Bižuterie
Brusné prostředky
Cihlářské výrobky
Glazury, engoby
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Hrnčířské výrobky
Kamenina
Keramické obkladové prvky
Ploché a leptané sklo
Porcelán
Pórovina
Sklo - zpracování a výrobky
Speciální keramika
Žáruvzdorná skla
Žáruvzdorná keramika
Kriminalistika
Kriminalistická analýza dat a zkoumání nosičů dat
Kriminalistická antropologie
Kriminalistická balistika
Kriminalistická biomechanika
Kriminalistická daktyloskopie
Kriminalistická defektoskopie
Kriminalistická elektrotechnika
Kriminalistická fonoskopie
Kriminalistická genetika
Kriminalistická chemie a fyzikální chemie
Kriminalistická jazyková analýza textu
Kriminalistická mechanoskopie
Kriminalistická metalografie
Kriminalistická pachová identifikace osob
Kriminalistická speciální biologie
Kriminalistická technická diagnostika
Kriminalistická trasologie
Kriminalistické technické zkoumání
dokladů a písemností
Kriminalistické technické zkoumání
pravosti platidel a cenin
Kriminalistické zkoumání fotografií a fotografické
techniky
Kriminalistické zkoumání informačních a komunikačních
technologií
Kriminalistické zkoumání písma psacích strojů
Kriminalistické zkoumání pyrotechniky, munice a
výbušnin
Kriminalistické zkoumání ručního písma
Kriminalistické zkoumání videozáznamů
Kultura
Archeologie
Filatelie
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Film
Historie děl zahradního a krajinářského umění
Historie malířství, sochařství a uměleckého řemesla
Historie staveb
Knihovnictví a informační věda
Knižní kultura
Lidové umění
Literatura (slovesné umění)
Numismatika
Památkový urbanismus
Předměty kulturní hodnoty - z oboru architektury a
exteriérové objekty
Předměty kulturní hodnoty - z oboru etnografie
Předměty kulturní hodnoty – z oboru historie veřejného a
spolkového života zájmových činností a využívání
volného času
Předměty kulturní hodnoty - z oboru historie vzdělávání
Předměty kulturní hodnoty - z oboru hudby
Předměty kulturní hodnoty - z oboru militaria
Předměty kulturní hodnoty - z oboru vědy, techniky a
průmyslu
Předměty kulturní hodnoty - z oboru zemědělství,
potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti
Předměty kulturní hodnoty - z oborů mineralogie,
paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie
Rozhlas a televize
Tisk
Umění dramatické
Umění hudební
Umění literární
Umění užité - raně novověké (renesance a baroko)
Umění užité - středověké
Umění užité - 19. století
Umění užité - 20. a 21. století
Umění výtvarné - raně novověké (renesance a baroko)
Umění výtvarné - středověké
Umění výtvarné - 19. století
Umění výtvarné - 20. a 21. století
Kůže a kožešiny
Čalounické materiály a výrobky (pouze z usní a kožešin)
Další výrobky z usní a kožešin (vyjma obuvi a kožené
galanterie)
Obuv a kožená galanterie
Usně a kožešiny (zpracování)
Kybernetická bezpečnost
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Automatizační a výpočetní technika
Digitální sítě
Fyzikálně kybernetické systémy výrob
Kritická infrastruktura
Kybernetická bezpečnost
Systémové inženýrství
Technická kybernetika a senzorika
Výpočetní technika
Lesnictví
Ekologie lesa
Hospodářská úprava lesů
Lesní semenářství, školkařství a genetika lesních dřevin
Ochrana lesa
Pěstování lesa
Těžba dříví a lesní doprava
Meteorologie
Klimatologie
Meteorologie
Procesy spojené s klimatickými změnami
Myslivost,
rybníkářství

rybářství

a
Myslivost
Rybářství
Rybníkářství

Odpadové hospodářství, obaly
Nakládání s odpady
Nakládání s výrobky s ukončenou životností
Nebezpečné a toxické odpady
Obaly v přímém styku s potravinami
Odpady
Odpad - neodpad
Přepravní obaly
Těžební odpady
Ochrana, obrana a bezpečnost
Civilní nouzové plánování
Elektrotechnika
Krizové řízení
Kybernetika
Obrana a vojenství
Ochrana majetku, osob, informací a to včetně utajovaných
Ochrana obyvatelstva
Policejní a bezpečnostní činnosti
Spisová a archivní služba
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Zpravodajská činnost
Paliva
Biopaliva
Kapalná paliva
Paliva
Pevná paliva
Papír
Papír výroba
Papír výrobky
Papír zpracování
Technické zkoumání, ověřování kvality papírů a kartonů,
ceninových papírů a kartonů chráněných proti padělání,
technických papírů a kartonů, speciálních papírů a kartonů
Zušlechťování a ověřování kvality papírů a kartonů,
ceninových papírů a kartonů chráněných proti padělání,
technických papírů a kartonů, speciálních papírů a
kartonů, speciální nátěry papírů, výroba ceninových
samolepek
Písmoznalectví
Digitální podpisy
Zkoumání písma psacích strojů
Zkoumání ručního písma
Polygrafie
Ceninová polygrafie a aplikace ochranných prvků proti
padělání, technické zkoumání materiálů, posuzování
pravosti a kvality
Grafická výroba
Polygrafie
Technický stav polygrafických strojů, zařízení a jejich
příslušenství, materiály a technologické postupy vč.
posouzení kvality tisku a zpracování
Tiskařství
Potravinářství
Alkoholické nápoje kromě piva, vína a lihovin
Biopotraviny
Čokoláda a cukrovinky
Dehydratované výrobky
Doplňky stravy
Kakao a výrobky z kakaa
Káva, čaj a kávoviny
Konzervování potravin
Lahůdkářské výrobky
Lihovarnické výrobky (vč. lihu)
Maso a masné výrobky
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Med
Mléko a mléčné výrobky
Mlži, žabí stehýnka, hlemýždi
Nápoje nealkoholické
Označování potravin
Pekařství a cukrářství
Pivovarnictví
Pokrmy a stravovací služby
Potravinářské inženýrství
Potraviny dovážené ze třetích zemí
Potraviny nového typu
Potraviny určené k dochucování
Potraviny určené pro zranitelné skupiny obyvatel
Produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich
Přírodní sladidla, cukr, slady a sirupy
Sójové výrobky
Škrob a výrobky ze škrobu
Tuky jedlé
Vejce a vaječné výrobky
Vinařství
Zkoumání potravin
Požární ochrana
Jednotky požární ochrany, záchranné a likvidační práce
Požární bezpečnost staveb
Požární ochrana
Stanovení podmínek požární bezpečnosti činností
Zjišťování příčin vzniku požárů
Právní vztahy k cizině
Autorské právo
Církevní právo
Finanční právo
Mezinárodní právo
Občanské právo
Obchodní právo
Pracovní právo
Právo Evropské unie
Právo životního prostředí
Průmyslové právo
Rodinné právo
Správní právo
Trestní právo
Ústavní právo
Projektování
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Architektura, urbanismus a pozemní stavby
Dopravní stavby
Geotechnika
Krajinářská architektura
Městské inženýrství
Mosty a inženýrské konstrukce
Požární bezpečnost stavby
Statika a dynamika staveb
Stavby pro plnění funkce lesa
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Technika prostředí staveb
Technologická zařízení staveb
Územní plánování
Zkoušení a diagnostika staveb
Průmyslové vlastnictví
Elektrotechnické
Chemie a chemické technologie
Práva na označení a průmyslové vzory
Stavby a technologie staveb
Strojní a strojnětechnologické
Psychologie
Dětská psychologie
Dopravní psychologie
Klinická psychologie
Kriminální psychologie
Pedagogická psychologie
Psychologie práce a organizace
Psychologie rodiny a výchovy
Psychoterapie
Pyrotechnika,
výbušniny

munice,

a
Civilní výbušniny
Vojenské výbušniny a munice
Pyrotechnika
Pyrotechnické výrobky
Provádění trhacích prací
Munice a speciální náboje a střely
Munice
Výbušniny

Restaurování
Restaurování malířských uměleckých děl
Restaurování sochařských uměleckých děl
Restaurování sgrafit
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Restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru
Restaurování uměleckořemeslných děl ze skla
Restaurování uměleckořemeslných děl z keramiky a
porcelánu
Restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva – nábytku
Restaurování uměleckořemeslných děl z textilu
Restaurování vitrají
Restaurování mozaiky
Restaurování fotografií
Technologie restaurování a konzervování
Služby
Bezpečnostní a pátrací služby
Informační a komunikační služby
Kadeřnické a holičské služby
Kominictví
Kosmetické a vizážistické služby
Kulturní, zábavní a rekreační služby
Pedikérské a manikérské služby
Personalistika nebo pracovní, služební a obdobné vztahy
(mimo odměňování a bezpečnosti práce)
Pohřebnictví
Poštovní a kurýrní služby
Reklamní služby a průzkum trhu
Služby ubytovací a stravovací
Sociální služby (nejedná se o výkon kontrolní činnosti ve
smyslu § 97-99 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů)
Úklidové a čistící služby
Sociální (společenské) vědy
Nacismus, fašismus, neonacismus,
neofašismus
Náboženský extremismus,
fundamentalismus a terorismus
Nová náboženská hnutí a sekty
Politologie, mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia
Propojení zločineckých, podnikatelských a politických
struktur
Protinacistický a protikomunistický odboj
Rasismus
Religionistika a ekklesiologie
Sociální práce
Speciální technické obory
Akustika, měření a hodnocení hlučnosti
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Civilní zbraně
Dekoratérské materiály a výrobky (mimo dřevěných)
Hodinářské a klenotnické výrobky
Hudební nástroje, zvony a zvonkohry, varhany a
varhanářství
Chladicí a klimatizační zařízení
Individuální topidla
Kinematografie, fotografie a video
Koroze a povrchové úpravy materiálů
Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení
Lešenářská technika
Měřící technika
Plynovody a produktovody
Pomníkářské a kamenosochařské objekty a kamenictví
Svařovací technika
Technické posuzování pneumatik vč. defektu
Únava materiálů a lomová mechanika
Vojenské zbraně
Vyhrazená zařízení elektrická
Vyhrazená zařízení plynová
Vyhrazená zařízení tlaková
Vyhrazená zařízení zdvihací
Vytápěcí systémy s využitím tepelných čerpadel a
termických solárních panelů
Vytápěcí systémy s využitím tlakové vody na biomasu a
kotle na biomasu
Zemědělská a lesnická technika a technologie
Sport
Provozování sportovních zařízení
Sport - provozování
Sportovní zařízení
Stavebnictví
Denní osvětlení a zastínění budov
Dopravní stavby
Ekonomika užívání staveb obytných
Elektrotechnická zařízení v budově
Geotechnika
Inženýrské sítě a produktovody
Komíny a kouřovody
Letecké stavby
Městské inženýrství
Mosty a inženýrské konstrukce
Ochrana staveb proti radonu
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Pozemní komunikace
Pozemní stavby
Požární bezpečnost staveb
Protiotřesová opatření budov
Rozpočty staveb
Sklady potravin
Statika a dynamika staveb
Stavby drah (železniční stavby)
Stavby důlní a těžební
Stavby energetických zařízení
Stavby meliorační a sanační
Stavby hydrotechnické
Stavby občanské
Stavby obytné
Stavby pro plnění funkce lesa a provozování myslivosti
Stavby pro zpracování odpadů
Stavby pro zpracování potravin
Stavby průmyslové
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Stavby zemědělské
Stavby zdravotně technické
Stavební akustika
Stavební fyzika
Stavební řemesla
Stavební tepelná technika
Stavební výrobky a materiály (vč. kompozitních)
Technika prostředí staveb
Technologická zařízení staveb
Výplně otvorů a lehké obvodové pláště
Výstavba tunelů
Vytápění a vzduchotechnika v budově
Zdravotní technika v budově (technická zařízení budov)
Strojírenství
Bezpečnostní a pancéřové dveře, zámky magnetické,
číslicové, elektronické, čipové, magnetické a klíčové
systémy, certifikace
Dopravní a manipulační technika (např. lanové dráhy,
výtahy, pohyblivé schody/chodníky, lyžařské vleky aj.)
Energetické stroje a zařízení
Posuzování technického stavu a oprav motorových a
silničních vozidel
Robotika
Řízení strojů a procesů
Stavba výrobních strojů a zařízení
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Strojírenství těžké
Strojírenství všeobecné
Zemědělské a lesnické strojírenství
Školství
Andragogika
Dějiny architektury
Jazykověda
Oborové a předmětové didaktiky
Pedagogická diagnostika
Pedagogika v jazykových školách s právem státní
jazykové zkoušky
Pedagogika ve školách poskytujících střední vzdělání
Pedagogika ve školách poskytujících vyšší odborné a
vysokoškolské vzdělání
Pedagogika uměleckých oborů v základních uměleckých
školách
Pedagogika volného času
Pedagogika v základních školách a odpovídajících
ročnících víceletých gymnázií
Předškolní pedagogika
Sociální pedagogika
Speciální pedagogika
Školská logopedie
Teorie řízení školství a správy školství
Učitelství odborného výcviku
Učitelství praktického vyučování
Vychovatelství
Tabák
Bylinné výrobky určené ke kouření
Elektronické cigarety a jiná elektronická zařízení určená
ke kouření
Plagiátorství tabákových výrobků
Tabák - zkoumání a analýza
Tabákové výrobky
Textilie, textil a obuv
Čalounické materiály a výrobky
Obuv
Textilní polotovary a výrobky vč. hodnocení kvality a
jakosti
Veterinární medicína
Anatomie a fyziologie
Farmakologie
Funkční onemocnění
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Genetika
Choroby drůbeže a ptactva
Choroby koní
Choroby malých zvířat
Choroby přežvýkavců
Choroby zvířat zoologických zahrad
Infekční choroby a epizootologie
Mikrobiologie a imunologie
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Parazitologie
Péče o pohodu zvířat
Porodnictví a gynekologie
Veterinární hygiena potravin
Všeobecné veterinární lékařství
Zdraví zvířat
Vodní
stavby
hospodářství

a

vodní
Bioindikace znečištění vody
Hydrologie
Meliorace
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodárenství
Vodní díla
Vodní toky

Zbraně a střelivo
Ruční palné zbraně
Vojenské zbraně a zbraňové systémy
Chladné zbraně a mechanické střelné zbraně
Střelivo pro ruční palné zbraně
Balistika
Zbraně
Civilní střelivo
Vojenské střelivo
Střelivo
Zdravotnictví
Adiktologická péče v lékárně
Alergologie a klinická imunologie
Algeziologie
Anesteziologie a intenzivní medicína
Angiologie
Cévní chirurgie
Dermatovenerologie
Dětská a dorostová psychiatrie
Dětská dermatovenerologie
Dětská endokrinologie a diabetologie
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Dětská gastroenterologie a hepatologie
Dětská gynekologie
Dětská chirurgie
Dětská kardiologie
Dětská nefrologie
Dětská neurologie
Dětská onkologie a hematologie
Dětská otorinolaryngologie
Dětská pneumologie
Dětská radiologie
Dětská revmatologie
Dětská urologie
Dětské lékařství
Dorostové lékařství
Endokrinologie a diabetologie
Epidemiologie
Farmaceutická kontrola
Farmaceutická péče o geriatrické pacienty
Farmakoekonomika
Farmaceutická technologie
Foniatrie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gerontopsychiatrie
Hematologie a transfúzní lékařství
Hrudní chirurgie
Hygiena a epidemiologie
Hygiena dětí a dorostu
Hygiena obecná a komunální
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
Hyperbarická a letecká medicína
Chirurgie
Infekční lékařství
Intervenční radiologie
Intenzivní medicína
Kardiologie
Kardiochirurgie
Klinická biochemie
Klinická farmacie
Klinická farmakologie
Klinická onkologie
Klinická osteologie
Klinická stomatologie
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Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Koloproktologie
Korektivní dermatologie
Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Maxilofaciální chirurgie
Medicína dlouhodobé péče
Návykové nemoci
Nefrologie
Nemocniční lékárenství
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuroradiologie
Nukleární medicína
Nutriční podpora
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Patologie
Pracovní lékařství
Psychiatrie
Rizikové faktory pracovních podmínek (např. fyzikální,
chemické, biologické činitele, mikroklimatické podmínky,
prach atd.)
Sexuologie
Soudní lékařství
Rehabilitační a fyzikální medicína
Oftalmologie
Onkogynekologie
Onkochirurgie
Onkologická farmacie
Onkourologie
Orální a maxilofaciální chirurgie
Ortodoncie
Ortopedická protetika
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Paliativní medicína
Perinatologie a fetomaternální medicína
Plastická chirurgie
Pneumologie a ftizeologie
Popáleninová medicína
Gynekologie a porodnictví
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Posudkové lékařství
Praktické lékařství pro děti a dorost
Psychosomatika
Radiační onkologie
Radiofarmaka
Radiologie a zobrazovací metody
Reprodukční medicína
Revmatologie
Spondylochirurgie
Tělovýchovné lékařství
Traumatologie
Urgentní medicína
Urogynekologie
Urologie
Vaskulární intervenční radiologie
Veřejné lékárenství
Veřejné zdravotnictví
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Zemědělství
Bioplynové stanice
Ekologické zemědělství
Hnojiva
Chmelařství
Chov užitkových zvířat
Krmiva
Květinářství a floristika
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
Odrůdy, osiva a sadba pěstovaných rostlin
Ovocnářství
Pedologie
Realizace a údržba zeleně
Rostlinolékařství
Skleníková výroba
Školkařství
Včelařství
Vinohradnictví
Výroba rostlinná
Výroba živočišná
Zahradnictví
Zelinářství
Zemědělský výzkum
Živočišní škůdci
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Zeměměřictví
Důlní měřictví
Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
Geodézie a kartografie
Katastr nemovitostí
Životní prostředí včetně přírody
a krajiny
Bioindikace znečištění ovzduší
Biotechnologie pro životní prostředí
Botanika
Dendrologie a arboristika
Determinace druhů CITES
Dopady globálních změn na životní prostředí
Ekologie suchozemských ekosystémů, jejich obnova i
poškození
Ekologie vodních a na vodu vázaných ekosystémů, jejich
obnova i poškození
Emise skleníkových plynů
Environmentální technologie a systémy
Fluorované skleníkové plyny a látky poškozující
ozonovou vrstvu
Hodnocení antropogenních tlaků na krajinu
Krajinná ekologie
Krajinný ráz
Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší
Měření stávající úrovně znečištění a posuzování a
hodnocení kvality
Ostatní stacionární zdroje
Pedologie
Procesy tvorby aerosolů a dopady na životní prostředí
Spalovací stacionární zdroje
Územní systém ekologické stability
Vliv činností v zemědělství a lesnictví na životní prostředí
Vliv činností ve vodním hospodářství na životní prostředí
Vliv stavebních činností a technologií na životní prostředí
Vliv průmyslových a energetických činností a technologií
na životní prostředí
Vliv těžby a úpravnictví nerostných surovin na životní
prostředí a odstraňování následků těchto činností
Zoologie
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Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……2017,
o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení a náhradě jeho
hotových výdajů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 157 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č…/2017 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví výši a způsob určení odměny konzultanta přibraného orgánem
činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, který má podle § 157 odst. 4 trestního řádu
nárok na odměnu, výši a způsob určení náhrady účelně vynaložených hotových výdajů
konzultanta a způsob jejich výplaty.
§2
Odměna konzultanta
(1) Konzultantovi náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na
poskytování odborné pomoci částka ve výši 150 až 300 Kč.
(2) V odměně konzultanta jsou zahrnuty i náklady spojené s obstaráním potřebného
materiálního zabezpečení pro poskytnutí odborné pomoci, náklady na přípravné práce,
administrativní práce a jiné práce vykonávané v souvislosti s poskytováním odborné pomoci,
stejně jako nárok na náhradu ušlé mzdy nebo platu konzultanta a platby na sociální
a zdravotní pojištění a povinné odvody na daních.
(3) Při určování výše odměny konzultanta se hodnotí především
a) povaha a rozsah poskytnuté odborné pomoci a stupeň odborné kvalifikace potřebné
k jejímu poskytnutí, a to pro každý úkon odborné pomoci samostatně,
b) charakter a účelnost pomocných prací,
c) přiměřenost doby trvání úkonu, a
d) dodržení stanovené lhůty pro poskytnutí odborné pomoci, je-li stanovena.
§3
Krácení odměny
(5) Jestliže konzultant provedl požadovaný úkon opožděně nebo nekvalitně, může být
odměna snížena až na polovinu.
(6) Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení požadovaného úkonu, může být
odměna snížena o více než 50 % nebo může být zcela odepřena.

1

§4
Náhrada hotových výdajů
(7) Konzultant má nárok na náhradu hotových výdajů, které musely být nezbytně
vynaloženy v souvislosti s poskytováním odborné pomoci.
(8) Správci náleží náhrada hotových výdajů, zejména na cestovní výdaje, poštovné,
telekomunikační poplatky, překlady, opisy a fotokopie. Náhrada hotových výdajů se
konzultantovi poskytuje v prokázané výši na základě předložených dokladů, nejde-li o hotový
výdaj, za který konzultantovi podle této vyhlášky náleží paušální náhrada. Seznam úkonů, za
které náleží konzultantovi paušální náhrada hotových výdajů, a výše paušální náhrady za daný
úkon je stanovena v příloze této vyhlášky.
(3) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákoníkem práce. Konzultant může použít
osobní motorové vozidlo pouze se souhlasem orgánu činného v trestním řízení.
§5
Způsob výplaty
(1) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta je splatná do 30 dnů od provedení
vyúčtování.
(2) Splatná částka odměny a náhrady hotových výdajů se zaokrouhluje na celé koruny
české nahoru.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Příloha k vyhlášce č…. /2017 Sb.
Paušální částka náhrady hotových výdajů za vybrané položky
Číslo
Označení položky
Výše náhrady
položky
nákladů
1.
tisk černobílý list A4
3 Kč
2.
tisk černobílý list A3
6 Kč
3.
tisk barevný list s obrazovým obsahem A4
23 Kč
4.
tisk barevný list s obrazovým obsahem A3
47 Kč
5.
fotografie
30 Kč
6.
zvukový záznam 1 vteřina
2 Kč
7.
obrazový záznam 1 vteřina
3 Kč
8.
obrazový záznam se zvukem 1 vteřina
4 Kč
9.
RTG snímek
150 Kč
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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU
Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Ustanovení
(část, §, odst.,
písm., apod.)
§ 1 odst. 1 a 2

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:

(1)
Výkonem znalecké činnosti se rozumí zpracování a
podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a
činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého 32009F0905
posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

Čl. 3 písm. a) a) "laboratorní činností" jakýkoliv úkon učiněný v laboratoři
v souvislosti s lokalizací a získáváním stop z předmětů,
jakož i prováděním, analýzou a interpretací forenzních
důkazů za účelem poskytnutí znaleckých posudků nebo
výměny forenzních důkazů;

(2)
Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci
také pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.

§ 18

Odpovídající předpis ES/EU
Obsah

32009F0905

Čl. 3 písm. b) b) "výsledky laboratorních činností" jakýkoli analytický
výstup a přímo související interpretace;

32009F0905

Čl. 3 písm. c) c) "poskytovatelem forenzních služeb" každá veřejná nebo
soukromá organizace, která provádí činnosti forenzních
laboratoří na žádost příslušného donucovacího nebo
soudního orgánu;
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:

(1)
Znalec nesmí podat znalecký posudek, jestliže lze
mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr
k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, 32009F0905
orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo
provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde
má být znalecký posudek použit.

Čl. 3 písm. a) a) "laboratorní činností" jakýkoliv úkon učiněný v laboratoři
v souvislosti s lokalizací a získáváním stop z předmětů,
jakož i prováděním, analýzou a interpretací forenzních
důkazů za účelem poskytnutí znaleckých posudků nebo
výměny forenzních důkazů;

(2)
Jakmile se znalec dozví o skutečnosti, pro kterou
nesmí podat znalecký posudek, oznámí ji bezodkladně 32009F0905
zadavateli. Ustanoví-li znalce orgán veřejné moci, pak tento
orgán rozhodne, zda je znalec v dané věci z podání znaleckého
posudku vyloučen.
32009F0905
(3)
Odstavec 1 o vyloučení znalce se použije obdobně i
pro konzultanta.

Čl. 3 písm. b) b) "výsledky laboratorních činností" jakýkoli analytický
výstup a přímo související interpretace;
Čl. 3 písm. c) c) "poskytovatelem forenzních služeb" každá veřejná nebo
soukromá organizace, která provádí činnosti forenzních
laboratoří na žádost příslušného donucovacího nebo
soudního orgánu;
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Ustanovení
(část, §, odst.,
písm., apod.)

§ 25

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis ES/EU
Obsah

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:

(1)
Orgán veřejné moci ustanoví, nebrání-li tomu
okolnosti, znalce se sídlem nebo kontaktní adresou v obvodu
krajského soudu, v němž má orgán veřejné moci sídlo nebo 32009F0905
pracoviště. Orgán veřejné moci se znalcem předem projedná
zadání znaleckého posudku a lhůtu pro podání znaleckého
posudku. Tuto lhůtu lze na žádost znalce výjimečně
v odůvodněných případech prodloužit; lhůtu lze prodloužit
opakovaně z důvodů hodných zvláštního zřetele. Znalec je
povinen na žádost orgánu veřejné moci provést předběžný 32009F0905
odhad předpokládané výše znalečného, které si provedení
úkonu vyžádá.
32009F0905
(2)
Orgán veřejné moci ustanoví znalecký ústav
především ke zpracování znaleckých posudků ve zvlášť
obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení.

Čl. 3 písm. a) a) "laboratorní činností" jakýkoliv úkon učiněný v laboratoři
v souvislosti s lokalizací a získáváním stop z předmětů,
jakož i prováděním, analýzou a interpretací forenzních
důkazů za účelem poskytnutí znaleckých posudků nebo
výměny forenzních důkazů;
Čl. 3 písm. b) b) "výsledky laboratorních činností" jakýkoli analytický
výstup a přímo související interpretace;
Čl. 3 písm. c) c) "poskytovatelem forenzních služeb" každá veřejná nebo
soukromá organizace, která provádí činnosti forenzních
laboratoří na žádost příslušného donucovacího nebo
soudního orgánu;

Číslo předpisu EU (celex)

Název předpisu EU

32009F0905

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009, o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti.
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