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Znalci ve zdravotnictví, včetně posuzování 
nemajetkové újmy na zdraví 
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Základní požadavek na znalce 

̶ Fyzická osoba, která je odborně způsobilá k výkonu znalecké 

činnosti v daném oboru a odvětví a případně specializaci, pro 

které má být zapsána (§ 5 odst. 1 písm. a) ZZ) 

̶ Ostatní kritéria jsou „podružná“ (trestní bezúhonnost, materiální 

vybavení, svéprávnost, správní bezúhonnost na úseku znalectví, 

není v úpadku, kontaktní adresa na území ČR, složení slibu)   
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Znalci jsou velmi heterogenní 
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Hierarchie znaleckých odborností 

OBOR (Příloha ZZ – celkem 52 oborů) 

ODVĚTVÍ (Příloha vyhl. č. 505/2020 Sb. 
– celkem 473 odvětví) 

SPECIALIZACE – nejsou povinné 
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Odborníci ve zdravotnictví 

̶ Opět velmi heterogenní skupina 

̶ Spojuje je poskytování zdravotní péče, resp. služeb 

̶ Regulovaná povolání (např. Směrnice 2005/36/ES  

ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací) 

 

ZNALCI 

Lékaři 

Nelékaři 
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Kvalifikace lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů 

Odborná způsobilost 
(absolvování VŠ) 

Specializovaná 
způsobilost  

(v základním oboru) 

Zvláštní 
specializovaná 

způsobilost  
(v nástavbovém oboru) 

Zák. č. 95/2004 Sb. + vyhl.č. 152/2018 Sb. 

55 45 
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Kvalifikace nelékařů 

Odborná způsobilost 

 

Specializovaná způsobilost  
 

Zák. č. 96/2004 Sb. + nař.vl. č. 31/2010 Sb. 

64 
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Znalci ve zdravotnictví 

̶ Celkem 164 „zdravotnických odborností“ dle zdravotnických 

předpisů 

̶ Z pohledu znaleckého zákona zdravotníci dokládají „jiné 

osvědčení o odborné způsibilosti“ - § 8/1c) ZZ 

 

̶ Které z nich byly, jsou a měly by být znaleckou odborností? 
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Znalci ve zdravotnictví – zák. č. 36/1967 Sb. 

̶ OBOR ZDRAVOTNICTVÍ 

̶ Odvětví ani specializace zákon  

ani vyhláška neřešily 

̶ Různá praxe  

u různých krajských soudů 

̶ Vyhl. č. 123/2015 Sb. 

Stanovení nemateriální újmy  

na zdraví 

̶ Kritéria později v Instrukci MSp 
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Znalci ve zdravotnictví – zák. č. 254/2010 Sb. 

̶ Obor zdravotnictví 

̶ Odvětví 125x 

 

 

 

Farmaceut, nást 

Lékař, nást 

Nelékař 

Lékař, zákl. 
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Kompetence znalců ve zdravotnictví 

̶ Pomůcka – Věstník Ministerstva zdravotnictví 

̶ Obsahuje vzdělávací program 
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Znalci ve zdravotnictví – „nemajetková 
újma“ 
 
 Stanovení nemateriální újmy na zdraví (dle vyhl. č. 123/2015 

Sb.) 

 

Nově Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při 

újmách na zdraví (dle vyhl. č. 505/2020 Sb.) 
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Znalci ve zdravotnictví – „nemajetková 
újma“ 

Rozpory v odborné veřejnosti o metodologii určování výše 

odškodňování poškození zdraví v civilním právu 

 

Zpráva Veřejného ochránce práv 2021 

 

Kulatý stůl na MSp 21. 9. 2021 

 

Pracovní platforma na půdě Právnické fakulty UK 
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Znalci ve zdravotnictví 

Dle současné vyhlášky omezení vstupu do speciálního odvětví pro 

neklinické lékařské obory (včetně soudního lékařství) 

 

V současnosti tvoří tito znalci cca 12 % znalců na „nemajetkovou 

újmu“ – se zánikem oprávnění k 31. 12. 2025. 



15 

Osvědčení profesní komory 

̶ Získání 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 (§ 8/1d zák.) 

̶ Vyhl. č. 505/2020 Sb.: pouze Česká komora architektů a Česká 

komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

̶ Medicínské komory chybí, výmaz během připomínkového řízení 

na základě připomínky MZd 

̶ Odpor ČLK (prosazování tzv. primářská licence s podmínkou 

praxe 8 let) 
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Děkuji za pozornost! 

 


