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Úvod

 ̶Sněmovní tisk 72, 74
 ̶Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech

 ̶Účinnost 1. ledna 2021

 ̶Nahrazuje zák. č. 36/1967 Sb., vyhl. č. 37/1967 Sb.



Znalectví v České republice

 ̶Znalec – fyzická osoba

 ̶Znalecká kancelář - sdružení několika znalců – fyzických osob, 
nyní tzv. znalecké ústavy I. typu

 ̶Znalecký ústav - je vysokou školou nebo její součástí, veřejnou 
výzkumnou institucí, státním podnikem, ústavem, organizační 
složkou státu, vnitřní organizační jednotkou této složky nebo 
osobou veřejného práva



Předpoklady k funkci znalce

 ̶Právní nárok na jmenování…

 ̶Odborná způsobilost (osvědčení profesních komor - ČLK)

 ̶Délka aktivní odborné praxe 5 let 10 let (Slovensko 7 let)
 ̶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)



Odpovědnost znalce

 ̶Jasně deklarovaná odpovědnost znalce za újmu způsobenou 
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti

 ̶Povinné pojištění
 ̶Neřešená (neřešitelná) problematika znalců 
s minimem znaleckých posudků

 ̶Absence pojištění u znalců „ad hoc“



Novinky

 ̶Zásada úplnosti, pravdivosti a přezkoumatelnosti

 ̶Elektronický znalecký posudek
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Nové náležitosti znaleckých posudků 

 ̶Titulní strana
 ̶Zadání
 ̶Výčet podkladů
 ̶Nález
 ̶Posudek
 ̶Odůvodnění znaleckého posudku
 ̶Závěr znaleckého posudku
 ̶Příloha znaleckého posudku, je-li to možné
 ̶Znalecká doložka, otisk znalecké pečeti
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Jednoznačnost znaleckého 
posudku ve zdravotnictví

 ̶Závěr posudku obsahuje jednoznačné odpovědi 
na položené otázky

 ̶Skutečnosti snižující přesnost závěru
 ̶„Znalecký posudek v odvětví soudního lékařství 
byl vypracován na základě standardních 
vyšetřovacích postupů zahrnující pitvu a 
doprovodné laboratorní vyšetření. Biologický 
charakter zkoumaného objektu vylučuje z povahy 
věci vyslovení absolutně jednoznačných závěrů o 
etiopatogenezi zjištěných nálezů.“ 



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)?



Návrhy prováděcích předpisů



Postup při zpracování znaleckého posudku

Znalec při zpracování znaleckého posudku

 ̶vybere zdroj dat,

 ̶sebere nebo vytvoří data,

 ̶zpracuje data,

 ̶provede analýzu dat,

 ̶zformuluje a interpretuje výsledky analýzy dat,

 ̶zkontroluje svůj postup podle písm. a) až e) a

 ̶zformuluje závěr.



Odměňování znalců

 ̶100 – 350 Kč/hod

 ̶300 – 550 Kč/hod 
 ̶Zdravotnictví 400 – 650 Kč/hod.
 ̶Znalecké ústavy 500 – 750,- Kč/hod.
 ̶Náhrada za ztrátu času 300,- Kč

 ̶350 – 600 Kč/hod
 ̶250 – 500 Kč/hod (2021)
 ̶Náhrada za ztrátu času 50 Kč/15 minut



Jiné náklady

 ̶Odměna konzultanta
 ̶Pojistné
 ̶Materiálně technické zázemí a přístrojové 
vybavení
 ̶Přípravné a administrativní práce
 ̶Jiné práce
 ̶Náhrada ušlé mzdy nebo platu



Paušální odměna v soudním lékařství

 ̶Přejatá slovenská úprava

 ̶Nízké odměny za pomocné práce

 ̶Chybí pitevní laborant



Obory, odvětví a specializace

 ̶Obory zákonem - zdravotnictví

 ̶Odvětví vyhláškou – zmatky, některé obory chybí

 ̶Pominuta nemajetková újma

 ̶Výhradně Česká lékařská komora

 ̶Specializace – zužující



Související změny – doprovodný zákon



Změna trestního řádu - neprošla

 ̶§ 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
 ̶DZ: postačí jeden
 ̶Stanovisko soudnělékařské společnosti 
www.soudnilekarstvi.cz ze dne 25.2. 2018

http://www.soudnilekarstvi.cz/


Změna občanského soudního 
řádu - neprošla

 ̶§ 127a: zrušení možnosti předložit vlastní 
znalecký posudek účastníkovi řízení, pokud 
s tím nebude souhlasit protistrana



Děkuji za pozornost!
tomas.vojtisek@fnusa.cz
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