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Legislativní proces
• V minulosti opakované snahy o přijetí nového 

zákona – neúspěšné
• Dílčí novelizace stávajícího zákona
• Slovensko nový zákon od roku 2004 (382/2004 

Z.z.)
• MSp aktuální materiál rozeslalo 4. 5. 2016 
• Vláda návrh zákona schválila 25. 1. 2017
• Sněmovní tisk 1025 (1027)
• 1. čtení 3. 3. 2017 (přerušeno)…  



Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících, účinný od 1. 7. 1967 



AKTUÁLNÍ NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA A 
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
ZEJMÉNA Z POHLEDU ZDRAVOTNICTVÍ



Předpoklady k funkci znalce

• Právní nárok na jmenování…
• Odborná způsobilost (osvědčení profesních 

komor - ČLK)
• Délka aktivní odborné praxe 10 let (Slovensko 

7 let – riziko znalecké turistiky?)
• Moderační právo MSp – prominutí některé 

z podmínek pro jmenování



Vstupní zkouška

• Obecná část – znalosti právních předpisů 
souvisejících se znaleckou činnost – 
obligatorně Justiční akademie (3 000,- Kč) 

• Zvláštní část (odborná) – schopnost 
vypracovat znalecký posudek a odborné 
znalosti (5 000,- Kč)



Další novinky
• Povinné náležitosti znaleckého posudku (např. 

uvedení nejméně dvou použitých nezávislých 
znaleckých metod a jejich odůvodnění, použití 
příloh posudku apod.)

• Evidence posudků online (veřejná x 
neveřejná)

• Povinný přezkum správnosti posudků (3/5 let)
• Elektronický znalecký posudek
• Povinné pojištění



Přechodná ustanovení

• Platnost dosavadních oprávnění 5 let
• Během tohoto období je zvláštní část zkoušky 

považována za splněnou
• Povinnost znovu absolvovat obecnou část 

vstupní zkoušky (znalecké minimum)
• Projev zájmu o výkon znalectví nebo přesun 

transakčních nákladů na znalce (důvodová 
zpráva: jednorázový příjem 30 mil. Kč)?



Odměňování znalců

• 100 – 350,- Kč/hod. od 1. 1. 2003
• 300 – 550,- Kč/hod.
• Zdravotnictví 400 – 650,- Kč/hod.
• Nutnost rozmezí?
• Náhrada za ztrátu času 300,- Kč
• Paušální odměna (pitvy) – bez dalšího převzetí 

slovenské úpravy



Změna jiných předpisů

• § 128 c.k. trestního řádu č. 119/1873 ř.z.: 
Ohledání a otevření mrtvého těla mají 
předsevzíti dva lékařové, z nichž jeden může 
býti ranhojič.

• § 105/4 tr. ř. : Dva znalce je třeba přibrat vždy, 
jde-li o prohlídku a pitvu mrtvoly.

• Obligatorní přibírání dvou znalců se ruší, dle 
důvodové zprávy jeden znalec stačí

• § 127a OSŘ: předkládání soukromých posudků 
jen se souhlasem všech účastníků



Závěr

• Dočkáme se nového znaleckého zákona?
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