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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu:  

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 4. května 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 1. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Ministerstvo 
zemědělství 

Z K § 7 odst. 2 
Organizační složka státu má statutárního zástupce, kterým je vedoucí 
organizační složky (ředitel). Odborný kolektivní orgán ve smyslu 
požadavku § 7 odst. 1 písm. e) nemá. Požadujeme proto na konec odstavce 
§ 7 odst. 2 doplnit větu: 
„Organizační složka státu nemusí splňovat podmínku podle odstavce 1 
písm. e).“. 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínky Ministerstva vnitra bude 
upraveno, že u organizačních složek státu, popř. 
jejich součástí bude postačovat, když namísto vzetí 
na vědomí kolektivním orgánem bude znalecký 
posudek aprobován v souladu s vnitřními předpisy 
dané organizace/útvaru apod. 

 Z K § 15  
V oborech, kde je málo posudků, je požadavek na povinné pojištění 
nereálný. 

Nevyhověno – připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 
Ve všech oborech a odvětvích bude pojištění 
povinné. Požadavek na vytipování si některých 
oborů, kde je nižší počet znaleckých posudků a 
zrušení povinného pojištění u těchto oborů je 
nereálný a diskriminační. Následně by nastaly 
diskuze o tom, kde přesně tuto „dělící čáru“ 
stanovit. Nadto lze poznamenat, že skutečnost, že se 
jedná o úzce specializovaný obor či odvětví ještě 
vždy neznamená to, že v daném oboru či odvětví je 
podáváno málo posudků. Frekvence znaleckých 
posudků se navíc může v čase velice měnit a již 
jediným znaleckým posudkem je možno spáchat 
velkou škodu. Navíc je otázkou, zda je větší riziko 
výkonu znalecké činnosti to, že někdo udělá větší 
množství znaleckých posudků, nebo to, že někdo 
podá jeden znalecký posudek ročně, a tudíž v tom 
není dostatečně zběhlý a nemá dostatečnou praxi. 
Je to obdobně i u jiných profesí, kdy ani např. u 
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advokátů se nezjišťuje, kolik má advokát klientů a 
zda může napáchat takovou škodu, ale pojištěni 
musí být všichni, kdo chtějí advokacii vykonávat a 
to na neporovnatelně vyšší částky než je zvažováno 
u znalců.  
Z mezinárodní komparace bylo zjištěno, že pojištění 
je povinné i v jiných státech, např. v Rakousku či na 
Slovensku, popř. je doporučováno, jako např. ve 
Francii. 

 Z K § 24 odst. 4 
„Znalecký posudek zpracovaný znaleckým ústavem musí být vzat na 
vědomí radou instituce, vědeckou radou, uměleckou radou, či jiným 
obdobným odborným kolektivním orgánem…“ 
 
Požadujeme doplnit tento odstavec o větu:  
„Tato povinnost se nevztahuje na znalecký ústav, který je organizační 
složkou státu.“ 
Vysvětlení je stejné jako u § 7 odst. 2. Organizační složka státu nemá žádný 
kolektivní orgán. 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínky Ministerstva vnitra bude 
upraveno, že u organizačních složek státu, popř. 
jejich součástí bude postačovat, když namísto vzetí 
na vědomí kolektivním orgánem bude znalecký 
posudek aprobován v souladu s vnitřními předpisy 
dané organizace/útvaru apod. 

 Z příloze č. 1 
Rozdělení příslušnosti soudů podle znaleckých oborů může být v praxi 
velmi nepraktické. 

Nevyhověno./Vysvětleno. – připomínkové místo 
na připomínce netrvá 
K tomuto rozdělení bylo přistoupeno s ohledem na 
omezení administrativní zátěže všech krajský soudů 
v souvislosti s „minoritními“ znaleckými obory. Je 
nereálné, aby u všech krajských soudů vznikaly 
poradní sbory pro všechny obory, zvlášť pokud je 
v daném kraji pro určitý obor zapsán např. pouze 
jeden znalec. Bylo by to značně neefektivní. Jako 
vhodnější se právě jeví, aby pět největších oborů 
spadalo pod všechny krajské soudy a zbytek oborů 
se koncentroval vždy tam, kde je to maximálně 
účelné, tedy např. je tam nejvíce zapsaných znalců, 
existuje tam vysoká škola apod. 
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Kromě jiného lze doplnit, že fyzická přítomnost 
znalce u příslušného krajského soudu bude 
vyžadována ve zcela výjimečných případech, 
zejména tedy při vstupní zkoušce, kterou musí 
žadatel pochopitelně vykonat osobě. Žádost o zápis 
do seznamu lze podat elektronicky, znalecké deníky 
budou rovněž vedeny elektronicky, takže odpadá 
povinnost je každoročně předkládat (§ 25), pro 
dokládání dalších dokladů rovněž zákon nestanoví, 
že by tyto znalec musel doložit osobně (např. 
doklad o pojištění, o změně místa sídla), ale může je 
zaslat elektronicky či standardně poštou v písemné 
podobě, zavádíme rovněž možnost podat i samotný 
znalecký posudek elektronicky (§ 23). Dokonce 
nebude nově vyžadována ani osobní přítomnost při 
projednání přestupku, pokud na tom znalec nebude 
sám trvat (vyplývá to z nového přestupkového 
zákona) atd. 

 D K názvu zákona: 
Doporučujeme s ohledem na skutečnost, že návrh zákona obsahuje i 
doprovodné novely jiných zákonů, upravit jeho název v souladu s čl. 31 
Legislativních pravidel vlády např. takto:  

„ZÁKON 
ze dne …  o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o …..)“. 

Vyhověno jinak. 
Návrh zákona bude rozdělen na dva samostatné 
právní předpisy – zákon o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech a doprovodný 
zákon. 

 D K § 4 odst. 1  
Doporučujeme upravit tak, aby ve věcech znaleckých kanceláří a 
znaleckých ústavů byly v prvním stupni řízení příslušné krajské soudy 
stejně jako u znalců. Znalecká kancelář může podle § 6 vykonávat 
znaleckou činnost pomocí alespoň 1 znalce oprávněného k výkonu znalecké 
činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci, pro které si 
žadatel podal žádost. V případě znalce a znalecké kanceláře jsou podmínky 
velmi podobné. 

Nevyhověno. 
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 D K § 7 odst. 2 
Doporučujeme nahradit slovo „jedna“ číslicí „1“. 

Vyhověno. 

 D K § 15 
Je třeba opravit číslování paragrafů, uvádí se 2x § 15. 

Vyhověno. 

 D K důvodové zprávě 
- Doporučujeme pro přehlednost oddělit, kdy už je zdůvodňováno znění 
doprovodných novel a uvést v nadpise jejich názvy.  
- Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit stručně informaci, v jaké 
legislativní fázi je zákon o tlumočnících a překladatelích. 
- Na str. 21 překlep ve slově „Police ČR“.    

Vyhověno. 

 D K Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Na str. 17 je tabulka č. 1 s počty pravomocně vyřízených případů 
nepravdivých znaleckých posudků v roce 2015, kde je uvedeno, že je to 
podle zákona č. 140/1961 Sb. Ten už ale od roku 2009 neplatí. Není jasné, 
za jaké období je uvedená statistika posuzována, doporučujeme upřesnit. 

Vysvětleno. 
Jsme si pochopitelně vědomi tomu, že zákon č. 
140/1961 Sb. již neplatí, to však nevylučuje to, aby 
ještě probíhala některá řízení. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

D K ust. § 1 odst. 3: 
MZV doporučuje zkratku „tj.“ nahradit slovy „a to“, kterou považuje 
v normativním textu za vhodnější pro uvození demonstrativního výčtu 
požadavků na řádný výkon znalecké činnosti.  

Vyhověno. 
Toto ustanovení zřejmě dozná i dalších změn, ale je 
možno této připomínce vyhovět. 

 D K ust. § 1 odst. 5:  
MZV doporučuje doplnit na konci věty v tomto odstavci slova „v 
elektronické podobě“. 
Odůvodnění:  
Doplněním doporučených slov dojde k explicitnímu zakotvení povinnosti 
vést evidenci znaleckých posudků elektronicky. O požadavku na vedení 
evidence znaleckých posudků elektronicky je poměrně podrobně hovořeno 
v odůvodnění k předmětnému ustanovení (ve zvláštní části důvodové 
zprávy), aniž by však tento požadavek byl explicitně vyjádřen v daném 
ustanovení. Z textu navrhovaného zákona lze usuzovat na vedení evidence 
znaleckých posudků ze strany znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých 
ústavů až v ust. § 25 odst. 2, stanovícím údaje, které se do této evidence 

Vyhověno. 
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zapisují.  

 D K ust. § 4 odst. 2 písm. b): 
MZV doporučuje nahradit text „dle přílohy č. 1 tohoto zákona“ slovy „dle 
přílohy k tomuto zákonu“. V souladu s Legislativními pravidly vlády je 
zbytečné číselně označovat přílohy v případě pouze jedné přílohy.  

Vyhověno. 

 D K ust. § 5 odst. 1 písm. e): 
MZV doporučuje zavést legislativní zkratku pro pojem „seznam znalců, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů“ v místě, kde se slovo „seznam“ 
ve smyslu seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
v návrhu zákona používá poprvé, což je předmětné ustanovení, a nikoli až 
ust. § 10 (upravující vznik znaleckého oprávnění). Pojem „seznam“ (bez 
jakékoli specifikace), jenž je zásadní pro upravovanou problematiku, je 
použit do zavedení legislativní zkratky ve zmíněném ust. § 10 ještě 
několikrát. 

Vyhověno. 

 D K ust. § 7 odst. 2:   
MZV doporučuje nahradit slovo „jedna“ arabským číslem „1“, a to 
v souladu s čl. 45 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

 D K ust. § 8:  
MZV doporučuje zvážit vypuštění slova „oborů“, jelikož obory, pro něž se 
znalci zapisují, jsou již stanoveny v navrhovaném zákoně, a to v ust. § 4 
odst. 2, resp. v příloze, která určuje místně příslušné krajské soudy pro 
řízení o vzniku znaleckého oprávnění právě podle taxativně stanovených 
oborů. Alternativně se dává ke zvážení uvedení textu na začátku 
předmětného ustanovení ve znění: „Seznam odvětví v jednotlivých oborech 
a podmínky“. 

Vyhověno jinak. 
Ačkoli má připomínkové místo v tomto ohledu 
částečně pravdu, neboť stanovení specializované 
místní příslušnosti krajských soudů se neobejde 
rovněž bez vymezení oborů, stejně se neobejde bez 
vymezení oborů ani zakotvení jednotlivých odvětví 
ve vyhlášce. Ustanovení § 8 a příloha dozná 
v souvislosti s vypořádáním připomínek jiných 
resortů určitých změn, přičemž se pokusíme 
zohlednit i tuto připomínku. Dovolujeme si však 
upozornit, že příloha k zákonu v současnosti 
neuvádí kompletní výčet oborů, ale pouze výčet 
těch, které vyžadují specializaci na určitém 
krajském soudě, pět největších oborů jako je 
doprava, ekonomika, stavebnictví, strojírenství a 
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zdravotnictví příloha nestanoví, neboť pro ně 
neexistují specializované soudy. 
Nadto lze poznamenat, že pokud by ve vyhlášce 
nebylo uvedeno, v jakém oboru je dané odvětví, 
nebylo by to přehledné.  

 D K ust. § 9 odst. 3 písm. a):  
MZV doporučuje přeformulovat začátek tohoto ustanovení takto: „u fyzické 
osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší 
než 3 měsíce v cizím státu, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným 
dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto 
státu“. 
Odůvodnění:  
Doporučená formulace bude odpovídat větné/formulační struktuře dvou 
následujících písmen v daném odstavci.  

Vyhověno. 

 D K ust. § 9 odst. 3 písm. c):  
MZV doporučuje vložit čárku mezi slovo „republiky“ a slovo „výpisem“. 

Vyhověno. 

 D K ust. § 11 odst. 1:  
MZV doporučuje vložit za slovo „specializaci“ čárku a slova „pokud byla 
zvolena“.  
Odůvodnění:  
Doplnění textu se navrhuje, jelikož určení specializace je fakultativní - 
volba specializace je na uvážení žadatele o vznik znaleckého oprávnění, 
tzn. že si ji ani nemusí zvolit, jak plyne z ust. § 10 odst. 2 navrhovaného 
zákona.  

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bude formulačně přepracováno tak, aby 
bylo více zřejmé, že zkouška se vykonává 
s přihlédnutím ke specializaci, pouze pokud byla 
tato zvolena. Pokud nebyla specializace zvolena, 
zkoušený může být tázán na cokoli z celého 
odvětví. 

 D K ust. § 13 odst. 2:  
MZV doporučuje vymezit pojem „orgán veřejné moci“, jenž je v tomto 
ustanovení v navrhovaném zákoně použit poprvé. 
Odůvodnění: 
MZV je názoru, že pro správnou interpretaci a následnou realizaci 
navrhovaného zákona je zásadní vymezení tohoto pojmu. Je zřejmé, že 
„orgánem veřejné moci“ se pro účely navrhovaného zákona rozumí soudy a 
v rámci trestního řízení též orgány činné v trestním řízení. Soudy jsou 

Vyhověno. 

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. 
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ostatně jako „orgán veřejné moci“, tj. orgán vykonávající veřejnou moc, 
explicitně označeny v ust. § 12 občanského zákoníku. V ust. § 2 odst. c) 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se však orgánem veřejné 
moci rozumí státní orgán, uzemní samosprávný celek a fyzická nebo 
právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy. 
Nicméně správním orgánům, tj. orgánům výkonné moci, orgánům 
územních samosprávných celků a jiným orgánům, právnickým osobám 
a fyzickým osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy v 
postavení zadavatelů znaleckých posudků, a z toho plynoucím jejich 
oprávněním (např. „nároku“ na výkon znalecké činnosti či právo na 
odepření odměny), se důvodová zpráva k navrhovanému zákonu nevěnuje. 
Není zřejmé, zda toto opomenutí je úmyslné či nikoli. Proto MZV 
doporučuje vymezit, v normativním textu či alespoň v odůvodnění 
příslušných ustanovení, vztah v návrhu zákona používaného pojmu „orgán 
veřejné moci“ k citovaným zákonným definicím, resp. vysvětlit, jaké 
orgány veřejné moci a v jakých případech postupují podle relevantních 
ustanovení navrhovaného zákona. 
Uplatněná změna připomínky: 
Doporučujeme v důvodové zprávě (nikoli v normativním textu) ozřejmit, 
v jaké pozici ve vztahu k tomuto zákonu se bude nacházet orgán veřejné 
moci v situaci, kdy nebude potřebovat vypracovat znalecký posudek pro 
jeho uplatnění v řízení, ale bude takový znalecký posudek vyžadovat pro 
své „soukromé“ účely, tedy pro situace kdy by měl působit jako 
rovnocenný partner. Takové situace je nutno ozřejmit/vyložit, třeba 
příkladným výčtem případů, v nichž orgán veřejné moci požívá návrhem 
zákona přiznaného zvýhodněného postavení a kdy nikoli (pokud taková 
situace může nastat, resp. pokud není charakter vztahu, jehož je orgán 
veřejné moci stranou, irelevantní) nebo se k této otázce vyslovit v obecné 
rovině (při realizaci navrhovaného zákona má/nemá význam charakter 
vztahu, v němž orgán veřejné moci vystupuje). 

V takovém případě tedy nemá privilegované 
postavení, které mu zákon jinak přiznává, např. 
nemožnost odmítnout podat znalecký posudek, 
splatnost znalečného apod. 
 

 D K ust. § 15 odst. 1 písm. c): 
MZV doporučuje nahradit slova „a zároveň“ slovem „nebo“.  
Odůvodnění:  
Předložené znění předmětného ustanovení požaduje kumulativní splnění 

Vyhověno jinak. 
V souladu s připomínkami ostatních 
připomínkových míst bude toto ustanovení 
upraveno tak, aby odpovídalo současné praxi. 
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podmínek, za nichž může orgán veřejné moci výjimečně ustanovit k podání 
znaleckého posudku i jinou osobu, která není zapsána do seznamu znalců, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů pro daný obor a odvětví. Z logiky 
věci i odůvodnění předmětného ustanovení však plyne, že se má jednat 
v písm. c) o podmínky alternativní.  

 D K ust. § 15 odst. 2: 
MZV doporučuje vložit za slovo „slib“ slova „podle § 5 odst. 1 písm. j)“, 
čímž se blíže určí, o jaký slib se jedná. Že se jedná o slib, jehož znění je 
dáno ust. § 5 odst. 1 písm. j) navrhovaného zákona, je uvedeno 
v odůvodnění ust. § 5 odst. 1 a vyplývá rovněž z obdobné úpravy složení 
slibu podle ust. § 12 odst. 2 navrhovaného zákona.  

Vyhověno. 

 D K číselnému označení paragrafu o pojištění znalců, znaleckých kanceláří 
a znaleckých ústavů:  
MZV doporučuje opravu číselného označení předmětného paragrafu, tzn. 
místo chybně uvedeného čísla „15“ uvést v pořadí správné číslo „16“.  

Vyhověno. 

 D K ust. § 24 odst. 3:  
MZV doporučuje zvážit uvádění a podepisování znaleckého posudku 
zpracovaného znaleckou kanceláří všemi osobami, které se na jeho 
zpracování podílely, popř. v důvodové zprávě, její zvláštní části 
k předmětnému ustanovení vysvětlit, proč takový požadavek 
v navrhovaném zákoně není, resp. proč má být postačující, aby mezi 
takovými osobami byl „alespoň jeden“ znalec z oboru a odvětví, ve kterých 
byl znalecký posudek zpracován.  MZV se domnívá, že znalost osob, které 
se na zpracování znaleckého posudku podílely, je důležitá mj. i pro jejich 
odpovědnost, resp. odpovědnost znalecké kanceláře za řádné zpracování 
znaleckého posudku a eventuální odpovědnost za jím způsobenou škodu. 

Vysvětleno. 
Odpovědnost za znalecký posudek předložený 
znaleckou kanceláří nese znalecká kancelář a vždy 
alespoň jeden znalec z této znalecké kanceláře. 
Domníváme se, že uvádění a především 
podepisování všech osob, které se na zpracování 
znaleckého posudku podílely, je v tomto ohledu 
nadbytečně, neboť vůči jiným osobám než znalecké 
kanceláří a znalci není směrem navenek zakotvena 
odpovědnost apod. Tyto záležitosti pak budou 
vnitřně řešeny znaleckou kanceláří. I když se 
nebráníme tomu, aby na znaleckém posudku byly 
uvedeny všechny osoby, které se na jeho zpracování 
podílely, včetně pomocného aparátu, nepřijde nám 
to nutné zakotvovat jako povinnost (i když to tak 
řada znaleckých kanceláří bude určitě dělat). 
Podepisování nám již přijde jako zcela nadbytečné. 
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 D K ust. § 29:  
MZV doporučuje revidovat text ustanovení o odměně, z pohledu jeho 
struktury, terminologie či formulační úpravy i souladu s jeho odůvodněním 
ve zvláštní části důvodové zprávy, a upravit jej tak, aby bylo zcela zřejmé, 
která ustanovení se týkají „smluvní odměny“, tj. odměny určené smlouvou 
mezi znalcem, znaleckou kanceláří či znaleckým ústavem a zadavatelem, a 
odměny, která je určena podle zákonných ustanovení a příslušné vyhlášky.  
 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení, vč. jeho odůvodnění, se jeví zmatečným. Například 
podle ust. § 29 odst. 4, který, dle odůvodnění „cílí především na stanovení 
odměny dle vyhlášky“, ale „není vyloučeno, aby bylo využito i pro 
soukromoprávní vztah mezi zadavatelem a osobou vykonávající znaleckou 
činnost“, je možné, aby orgán veřejné moci zcela odepřel odměnu za zvlášť 
nekvalitní znalecký úkon. V odůvodnění je však uvedeno, že odepřít může i 
soukromý zadavatel, což jde zcela nad rámec normativního textu. 
Normativní text se v této souvislosti odvolává na ust. § 24 navrhovaného 
zákona upravující náležitosti znaleckého posudku. V odůvodnění je odkaz, 
pravděpodobně chybný, na ust. § 25 o evidenci znaleckých posudků. Není 
ani zcela jasné, co se rozumí pojmem „znalecký úkon“, který, pokud „nebyl 
proveden v souladu s požadavky uvedenými v § 24“, může vést 
k přiměřenému krácení odměny.  

Vyhověno jinak. 
Bude přeformulováno. 

 D K ust. § 30 odst. 1:  
MZV doporučuje nahradit slova „za promeškaný čas“ slovy „za ztrátu 
času“, a to za účelem sjednocení terminologie používané v navrhovaném 
zákoně (např. v ust. § 28 či § 30 odst. 3 navrhovaného zákona).   

Vyhověno. 
 

 D K ust. § 36 odst. 1 písm. b):  
MZV doporučuje zvážit nahrazení spojení „povinnost zachovávat 
mlčenlivost“ slovy „povinnost mlčenlivosti“, a to za účelem sjednocení 
terminologie používané v navrhovaném zákoně (např. v ust. § 19 odst. 2 až 
4 navrhovaného zákona).   

Částečně vyhověno. 
Dojde ke sjednocení terminologie tak, aby byl 
zákon vnitřně konzistentní. Z formulačního hlediska 
lze poznamenat, že zákon zná oba tyto pojmy. 

 D K označení přílohy:  
MZV doporučuje, s odkazem na připomínku pod bodem 3, vypustit její 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 10 z 171 

číselné označení, tzn. text „č. 1“, jelikož zákon má pouze jednu přílohu. 

 D K důvodové zprávě, její zvláštní části – odůvodnění ust. § 1 odst. 2: 
MZV doporučuje uvést do souladu odůvodnění tohoto ustanovení s jeho 
podobou v normativním textu. Z krátkého odůvodnění plyne, že, kde zákon 
hovoří o znalci, myslí se tím i znalecká kancelář a znalecký ústav, „ledaže 
by to povaha takového ustanovení zcela vylučovala“. V paragrafovém znění 
je ale uvedeno, že pro výkon znalecké činnosti znaleckých kanceláří a 
ústavů platí ustanovení o výkonu znalecké činnosti znalců, „nestanoví-li 
zákon jinak“. To znamená, že odchylná úprava vztahující se ke znaleckým 
kancelářím a ústavům od úpravy vztahujícím se pouze ke znalcům – 
fyzickým osobám je stanovena přímo zákonem, a nemůže být určena 
posouzením povahy toho kterého ustanovení. Text odůvodnění však tento 
dojem navozuje. 

Vyhověno. 

 D K důvodové zprávě, její zvláštní části – odůvodnění ust. § 2 odst. 2: 
MZV doporučuje opravit v textu o způsobech výkonu znalecké činnosti, 
konkrétně o znaleckých kancelářích, chybný odkaz na „§ 9 odst. 4“ 
(pojednávající o prokazování bezúhonnosti) na správný odkaz na „§ 6 odst. 
2“ (vážící se ke znalecké kanceláři). 

Vyhověno. 

 D K důvodové zprávě, její zvláštní části – odůvodnění ust. § 5 odst. 1 písm. 
c): 
MZV doporučuje doplnit text odůvodnění o uvedení způsobů, jakým má 
žadatel o vznik znaleckého oprávnění prokazovat „odpovídající materiální 
zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti“, jak požaduje 
předmětné ustanovení.  

Vyhověno. 

 D K důvodové zprávě, její zvláštní části – odůvodnění ust. § 24 odst. 4:  
MZV doporučuje vysvětlit poslední větu odůvodnění ustanovení o 
znaleckém posudku zpracovaném znaleckým ústavem, jež zní: „Tohoto 
ustanovení se užije kumulativně s odstavcem 3.“ Z normativního textu totiž 
nevyplývá žádná vazba mezi odstavcem 4 (o znaleckých ústavech) 
a odstavcem 3 (o znaleckých kancelářích) předmětného paragrafu.  

Vyhověno jinak. 
Tato věta se do důvodové zprávy dostala zřejmě 
nedopatřením, a proto bude vypuštěna. 

Ministerstvo D K nadpisu zákona Vyhověno. 
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kultury Navrhujeme podle čl. 31 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
uvést slova „ze dne …“ netučným fontem. 

 D Obecně ke členění návrhu 
Upozorňujeme předkladatele na poněkud zmatečné číslování částí, hlav a 
paragrafů (§ 15 je v návrhu dvakrát). Zároveň doporučujeme upravit 
nadpisy částí, které obsahují novely jiných právních předpisů tak, aby byly 
v souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno jinak. 
Bude revidováno. Navíc v reakci na připomínku 
jiného resortu bude návrh zákona rozdělen do dvou 
zákonů (hlavní zákon plus doprovodný). 

 D K úvodním větám částí zákona, jimiž dochází k novelizaci stávajících 
předpisů 
Doporučujeme revizi seznamu novel měněných zákonů v úvodních větách. 

Vyhověno jinak. 
Bude revidováno. Navíc v reakci na připomínku 
jiného resortu bude návrh zákona rozdělen do dvou 
zákonů (hlavní zákon plus doprovodný). 

 D K § 5 odst. 1 
S ohledem na právní úpravu znění dalších slibů v českém právním řádu 
navrhujeme za slovo „vědomí“ doplnit slova „a svědomí“, případně 
vzhledem k tomu, že ostatní sliby uchazečů o svobodná povolání se váží ke 
svědomí uchazeče, a nikoli jeho vědomí, nahrazení slova „vědomí“ slovem 
„svědomí“. 

Vyhověno. 

 D K § 7 odst. 1 písm. e) 
Podle tohoto ustanovení se předpokládá nějaký kolektivní orgán, který bude 
schvalovat znalecké posudky ústavu (dikci návrhu odpovídá i zvláštní část 
důvodové zprávy). To je ale vnitřně rozporné s § 24 odst. 4, podle kterého 
má takový orgán jen znalecké posudky brát na vědomí, a tedy ne je 
schvalovat z hlediska věcné správnosti, jak také uvádí důvodová zpráva k § 
24 odst. 4. Navrhujeme tedy právní úpravu v tomto ohledu sjednotit.  

Vyhověno. 
Bude upraveno tak, aby kolektivní orgán bral 
znalecké posudky pouze na vědomí.  

 D K § 10 odst. 2 
V § 10 odst. 2 je nesprávně odkázáno na přílohu 1 zákona. Příloha č. 1 
zákona totiž určuje místní příslušnost krajských soudů, nikoli přehled oborů 
a odvětví. Seznam oborů a odvětví má být dle § 8 stanoven vyhláškou 
Ministerstva spravedlnosti, jejíž prvotní návrh je součástí předkládaného 
materiálu. 

Vyhověno. 
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 D K § 11 odst. 1 
Z důvodové zprávy k tomuto odstavci vyplývá, že žadatel bude muset 
vykonávat vstupní zkoušku vícekrát, pokud budou jeho žádosti podány 
samostatně. Nepovažujeme za nutné, aby znalec, který je například již 
jmenován znalcem v určitém oboru a má tedy složenou vstupní zkoušku, 
která se skládá s obecné a zvláštní části, musel znovu skládat obecnou část 
zkoušky, neboť již jednou prokázal, že znalostmi právních předpisů 
upravujících výkon znalecké činnosti a řízení disponuje.  

Vyhověno. 
Bylo upraveno tak, že žadatel nemusí znovu skládat 
obecnou část vstupní zkoušky, pokud složil vstupní 
zkoušku v uplynulých třech letech. 

 D K § 11 odst. 4 
Předkládáme k úvaze, zda doba 5 let pro možné opětovné podání žádosti o 
vznik znaleckého oprávnění, není nepřiměřeně dlouhá, a zda by nebylo 
možné tuto dobu zkrátit například na dobu 3 let.  

Nevyhověno. 
S ohledem na skutečnost, že znalci by měli být 
opravdu odborníci ve své oblasti, není možno tuto 
lhůtu zkrátit, neboť pokud žadatel opakovaně při 
vykonání zkoušky neuspěl, lze mít o jeho 
odbornosti vážné pochybnosti. Odbornost si tak 
musí doplnit, přičemž doba 5 let se nám zdá 
přiměřená.  

 D K § 12 odst. 1 písm. b) 
Ustanovení ukládá složení rozdílové a jazykové zkoušky podle § 5 odst. 2, 
avšak § 5 odst. 2 pojednává pouze o jazykové zkoušce, přičemž rozdílová 
zkouška je řešena v § 12 odst. 3 zákona. Navrhujeme proto doplnit do 
tohoto ustanovení odkaz na § 12 odst. 3. 

Vyhověno jinak. 
Bude upraveno tak, aby bylo zřejmé, že odkaz na § 
5 odst. 2 se vztahuje pouze k jazykové zkoušce. 
Odkaz na ustanovení týkající se rozdílové zkoušky 
nepovažujeme za nutný, neboť rozdílová zkouška je 
řešena ve stejném ustanovení, tedy v § 12. 

 D K § 15 odst. 1 písm. c) 
Není zřejmé, v jakém vztahu jsou jednotlivé hypotézy písmene c). 
Domníváme se (a tento náš názor má oporu ve zvláštní části důvodové 
zprávy k zákonu), že záměrem předkladatele bylo uvést tři alternativní 
možnosti, přičemž bude-li splněna alespoň jedna z nich, pak ve spojení se 
splněnými hypotézami písmene a) a b) bude orgán veřejné moci oprávněn 
ustanovit k podání znaleckého posudku i jinou osobu. Pro to bude ale nutné 
nahradit slova „a zároveň“ slovem „, nebo“. 

Vyhověno jinak. 
V reakci i na připomínky jiných resortů bude 
upraveno tak, aby odpovídalo současnému stavu. 

 D K § 16  
V souvislosti se zavedením povinného pojištění znalců podotýkáme, že 

Vysvětleno. 
Uváděného rizika jsme si vědomi. Nelze však 
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v některých oborech a odvětvích je již dnes velmi nízký počet znalců. 
Obecně přísnější nastavení podmínek v návrhu nového zákona společně 
s nárůstem povinností a administrativy znalců může u některých z nich vést 
až k rozhodnutí o ukončení znalecké činnosti. Zavedení povinného pojištění 
i u oborů, kde vznik újmy způsobené v souvislosti s výkonem znalecké 
činnosti je nepravděpodobný, může představovat další pohnutku k ukončení 
znalecké činnosti.   

jednoznačně určit, které obory jsou raritní a které 
nikoli. Stanovení „dělící čáry“ by mohlo být 
diskriminační a mohlo by být předmětem dalších 
diskuzí. Nelze se tak ztotožnit s tím, aby určitá 
odvětví byla od této povinnosti zcela oproštěna. 
Dále je potřeba uvést, že újmu může způsobit již 
podání jediného posudku. Dalo by se zároveň 
polemizovat, zda je věším rizikem podání většího 
počtu znaleckých posudků, nebo podání nižšího 
počtu posudků, kdy znalec může způsobit újmu tím, 
že nemá dostatečnou praxi. 

 D K § 21 odst. 2 písm. c) a d) 
Navrhujeme rozšířit možnost odmítnutí vykonání znaleckého úkonu i 
o další důvody na straně znalce, např. nemožnost vykonat úkon řádně a 
včas z důvodů zaneprázdnění v zaměstnání či při výkonu vědecké činnosti. 
Znalci zpravidla vykonávají znaleckou činnost vedle jiné své činnosti, často 
vědecké či pedagogické. Z důvodů většího množství pracovních úkolů, 
nejen nahromadění více znaleckých úkonů nebo z důvodů zdravotních či 
rodinných, může být znalec časově natolik zaneprázdněn, že není 
objektivně schopen vykonat další znalecký úkon. 

Částečně vyhověno. 
Bude doplněno, že znalec může odmítnout vykonat 
znaleckou činnost z výjimečných a neočekáváných 
pracovních důvodů, nelze však doplnit obecně, že 
by znalec mohl odmítnout vykonat znalecký úkon 
z pracovních důvodů, to by pak mohlo být 
jednoduše zneužíváno.  

 D K § 30 odst. 6 
Druhá věta tohoto ustanovení tematicky spadá do § 29, který se týká výše 
odměny. § 30 se vztahuje k výši hotových výdajů a náhrady za ztrátu času. 

Vyhověno. 

 D K § 33  
Dáváme ke zvážení, zda je dle názoru předkladatele opravdu nezbytné 
periodicky přezkoumávat posudky úplně každého znalce a vytvářet kvůli 
tomu zcela nový úřednický aparát. Dojde tak k nárůstu počtu zaměstnanců 
státu a tím i výdajů státního rozpočtu, jak je ostatně uvedeno i v důvodové 
zprávě. Nehledě na to, že poradní sbory budou existovat jen pro některé 
odůvodněné (větší) obory, zatímco dohled v podobě přezkumu posudků se 
má vztahovat na posudky ze všech znaleckých oborů, a tudíž bude nutné na 
tyto přezkumy v rámci správního řízení ustanovit znalce, čímž náklady ještě 
vzrostou. Navíc předkladatelem předpokládaná doba 3 hodiny, po kterou 

Vysvětleno. 
Na zavedení povinnosti tohoto přezkumu trváme. 
Není pravdou, že poradní sbory budou existovat 
pouze ve větších oborech a odvětvích. Budou 
existovat všude tam, kde bude potřeba, což 
s ohledem na vstupní zkoušku a další povinnosti 
bude víceméně ve všech oborech a odvětvích, byť 
bude působnost poradního sboru třeba pouze velice 
časové omezená. Účelem tohoto přezkumu je 
v první řadě letmé přezkoumání znaleckého 
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bude jeden posudek kontrolován, se nezdá postačující k provedení 
důkladného a věcného přezkumu znaleckého posudku.  
Jako vhodnější způsob výkonu dohledu se nám jeví například provádění 
namátkových kontrol znaleckých posudků. 

posudku, formálních náležitostí, metod, odůvodnění 
apod. a až při podezření na určité chyby či 
nesrovnalosti předpokládáme případný hlubší 
přezkum, což doufáme, nebude zdaleka potřeba u 
všech posudků a u všech znalců. 
Toto nevylučuje provádění namátkových kontrol, 
které budou vykonávány zejména na základě 
individuálních stížností a podnětů. 

 D K § 44 
Ponecháváme na úvaze předkladateli, zda je hospodárné a nezbytné, aby 
stávající znalci, u kterých se určitá míra znalosti právních předpisů a 
standardů týkajících se znalecké činnosti předpokládá, museli podstupovat 
obecnou část vstupní zkoušky.  

Vysvětleno. 
Toto opatření má několik klíčových aspektů, a proto 
jej požadujeme ponechat. Zejména se bude jednat o 
to, aby znalci dali aktivně najevo zájem setrvat 
v této profesi, dále pak dojde k ověření jejich 
právních znalostí a prověření znalostí týkajících se 
nového zákona o znalcích, jehož znalost zcela určitě 
nelze bez dalšího předpokládat.  

 D K § 47 (zrušovací ustanovení) 
Do seznamu zrušovaných předpisů bude v souladu s čl. 52 Legislativních 
pravidel vlády nutné zahrnout také všechny novely předmětného zákona a 
vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Nevyhověno. 

 D K Příloze č. 1 
Doporučujeme uvést umístění přílohy do souladu s čl. 29 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

 D K § 49 bodu 17 
Podle nám dostupného znění trestního řádu by vložením nového § 112 
došlo k výpadku znění stávajícího § 112, který upravuje věcné a listinné 
důkazy, a navíc se nachází v jiném oddíle (oddíl šestý) než ve kterém je 
obecná úprava znalecké činnosti (oddíl čtvrtý). Vhodným řešením se jeví 
například vložení úpravy znalečného do nového § 110b a vtělení úpravy pro 
osoby vykonávající jednorázově znaleckou činnost (po provedení 
odpovídajících úprav textu) do § 111, aby se pak všechny tato ustanovení 
nacházela v jednom oddíle zabývajícím se znaleckou činností. 

Vyhověno. 
Nově se bude jednat o § 110b trestního řádu. 
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 D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 7 odst. 1 
Upozorňujeme na překlep v druhém odstavci, kde se zjevně má jednat o 
znalecký ústav, ale je uvedeno „zapojení znalecké kanceláře“. 

Vyhověno. 

 D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 16 odst. 4 a 5  
Zde je v druhém odstavci nejspíše v důsledku administrativní chyby 
uvedena lhůta 30 dní ode dne zápisu do seznamu, nicméně návrh v § 15 
(sic) odst. 4 stanoví lhůtu 60 denní. 

Vyhověno. 

 D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 21 odst. 2  
Z odstavce 1 ustanovení § 21 návrhu vyplývá, že má jít spíše o oprávnění 
znalce, než o jeho povinnost, proto navrhujeme přeformulovat slova „pro 
něž musí znalec odmítnout“ v první větě textu důvodové zprávy. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

Ministerstvo 
dopravy 

Z Ministerstvo spravedlnosti v předcházejícím roce v souvislosti s přípravou 
nového zákona o znalcích a souvisejícího prováděcího právního předpisu 
opakovaně žádalo o provedení revize dosavadních znaleckých oborů a 
odvětví včetně kvalifikačních podmínek pro každý obor a odvětví, které 
budou předpokladem pro získání znaleckého oprávnění. Posledními 
žádostmi v této věci byla žádost zástupkyně náměstka sekce justiční 
a legislativní Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. července 2015 pod č. j. 
MSP-3/2015-OJ-ZN/16 a následně žádost náměstka pro řízení sekce 
justiční a legislativní Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. října 2015 pod 
č. j. MSP-3/2015-OJ-ZN/248. V těchto žádostech bylo opakovaně 
avizováno, že by v rámci uvedeného prováděcího právního předpisu mělo 
dojít k navýšení počtu odvětví a k jejich větší diverzifikaci za současného 
zrušení znaleckých specifikací. Na shora uvedené žádosti zaslalo 
Ministerstvo odpovědi (viz dopis náměstka ministra dopravy ze dne 13. 
listopadu 2015 pod č. j. 229/2015-510-LV/21 a ze dne 21. srpna 2016 pod 
č. j. 229/2015-510-LV/14), v nichž byl zohledněn záměr Ministerstva 
spravedlnosti zrušit dosavadní znalecké specializace a současně provést 
větší diverzifikaci jednotlivých znaleckých oborů a odvětví. Nyní 
předkládaný návrh zákona však zjevně opět počítá se znaleckými 
specializacemi, jak vyplývá např. z ustanovení § 10 odst. 2, § 11 odst. 1, § 
14 odst. 1 návrhu zákona atd., na druhé straně § 8 návrhu zákona obsahuje 
zmocnění pro vydání vyhlášky, která stanoví seznam oborů a odvětví 

Vysvětleno. 

V návaznosti na vývoj přípravy právní úpravy 
znalecké činnosti došlo na konci loňského roku ke 
změně a specializace byly do zákona opětovně 
přidány. Specializace zůstanou zachovány ve 
smyslu možnosti znalce, znalecké kanceláře, či 
znaleckého ústavu si takovou specializaci zapsat. 
Nebude se však jednat o povinnost. Každý si musí 
sám posoudit, zda specializaci bude chtít zapsat či 
nikoli.  

Velice vítáme dosavadní snahu Ministerstva 
dopravy vypomoci se stanovením oborů a odvětví. 
Lze však konstatovat, že v porovnání s ostatními 
resorty bylo k návrhu oborů a odvětví ze strany 
Ministerstva dopravy přistoupeno atypicky, a sice 
došlo k roztříštění oboru dopravy do příliš velkého 
množství odvětví. V reakci na znovuzavedení 
specializací (a zřejmě i pokud by znovu zavedeny 
nebyly) bude nutné se do budoucna zamyslet nad 
redukcí počtu navrhovaných odvětví. Je rovněž 
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a podmínky odborné způsobilosti pro jednotlivé obory a odvětví, a nikoli už 
pro jednotlivé specializace. Požadujeme vysvětlení, zda budou znalecké 
specializace zrušeny tak, jak bylo avizováno, či zda budou znalecké 
specializace i nadále zachovány. 

nutné, aby odvětví byla vzájemně alespoň částečně 
porovnatelná, co do počtu znalců či rozsahu 
obsahové náplně.  

Prováděcí právní předpisy k návrhu zákona byly 
součástí předloženého materiálu v pracovní verzi 
(některé v paragrafovém znění, některé pouze 
v podobě tezí). V návrhu prováděcího předpisu, 
kterým se má stanovit seznam znaleckých oborů a 
odvětví a podmínky odborné způsobilosti pro výkon 
znalecké činnosti, nebyly dosud zohledněny veškeré 
požadavky, které jednotlivé resorty uplatňovaly 
v uplynulých letech na základě žádostí Ministerstva 
spravedlnosti o připomínky k seznamu nově 
navrhovaných znaleckých oborů a odvětví včetně 
kvalifikačních požadavků pro jmenování znalců. 
Diskuze nad těmito požadavky a jejich případné 
zapracování do návrhu prováděcích právních 
předpisů, které budou obsahovat seznam 
znaleckých oborů a odvětví a kvalifikační 
požadavky pro znalce, bude předmětem 
samostatného projednání v rámci meziresortního 
připomínkového řízení. 

 Z Obecně lze konstatovat, že k předloženému návrhu je velmi problematické 
se z věcného hlediska řádně vyjádřit, neboť k němu nebyly předloženy 
žádné prováděcí předpisy, přestože na ně předložený návrh na mnoha 
místech odkazuje. Zákonná úprava je zcela obecná a lze jen stěží 
odhadovat, jak bude v praxi aplikována. Navrhovaná právní úprava 
záměrně cílí na obory, ve kterých je znalců velké množství, existuje jasná 
metodika, jak zpracovávat znalecké posudky, a je z praktického hlediska 
možné i kvalifikovaně obsadit poradní sbory u krajských soudů. Na druhé 
straně se předložený návrh jeví jako stěží aplikovatelný na specifické 
znalecké obory typu letecká doprava – specializace parašutismus. 

Vysvětleno. 

Prováděcí právní předpisy k návrhu zákona byly 
součástí předloženého materiálu v pracovní verzi 
(některé v paragrafovém znění, některé pouze 
v podobě tezí). V návrhu prováděcího předpisu, 
kterým se má stanovit seznam znaleckých oborů a 
odvětví a podmínky odborné způsobilosti pro výkon 
znalecké činnosti, nebyly dosud zohledněny veškeré 
požadavky, které jednotlivé resorty uplatňovaly 
v uplynulých letech na základě žádostí Ministerstva 
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V minulosti byli jmenováni 4 znalci, přičemž např. ustanovení § 33 odst. 3 
návrhu stanoví, že každý znalec musí vytvořit za posledních 5 let nejméně 3 
posudky, nicméně k tolika smrtelným nehodám v oblasti parašutismu, u 
kterých by bylo nutné zadat ze strany orgánů činných v trestním řízení, 
případně soudů, znalecký posudek, bohudík nedošlo. V současné době je 
jmenován pouze jeden znalec, což je zcela nedostačující už jen z toho 
důvodu, že není komu zadat případný revizní znalecký posudek. 
V dané oblasti je rovněž velmi problematické zabezpečení výkonu dohledu 
z hlediska odbornosti člena poradního sboru. Celkový počet znalců 
v oblasti letecké dopravy, kam patří i parašutismus, je méně než 20. 
Letecká doprava je speciálním druhem dopravy, z čehož vyplývá, že se 
předpokládá zřízení poradního sboru v obvodu každého krajského soudu, 
což je z hlediska odbornosti členů poradních sborů nereálné. Vždyť 
kupříkladu jen inspektorů parašutismu je méně než obvodů krajských 
soudů, přičemž jejich odbornost ještě nemusí dostačovat k tomu, aby se 
mohli objektivně vyjádřit k závěrům znaleckého posudku, natož ho věcně 
přezkoumávat. 
Z předloženého návrhu nadto vůbec nevyplývá, kdo bude zpracovávat, či 
jakým způsobem budou přijímány či schvalovány obecně uznávané 
standardy a pravidla daného odvětví, či tzv. správná praxe, o níž se 
předkladatel zmiňuje v důvodové zprávě. Pro tak specializované odvětví, 
jakým letecká doprava je, v současné době tyto standardy a správná praxe 
téměř absentují. 
S ohledem na shora uvedené požadujeme návrh zákona přepracovat tak, 
aby navrhovaná právní úprava zohledňovala skutečnost, že v určitých 
znaleckých oborech bude možné počítat pouze s omezeným počtem znalců 
a že tito znalci z objektivních důvodů budou zpracovávat znalecké posudky 
pouze v jednotkách případů. 

spravedlnosti o připomínky k seznamu nově 
navrhovaných znaleckých oborů a odvětví včetně 
kvalifikačních požadavků pro jmenování znalců. 
Diskuze nad těmito požadavky a jejich případné 
zapracování do návrhu prováděcích právních 
předpisů, které budou obsahovat seznam 
znaleckých oborů a odvětví a kvalifikační 
požadavky pro znalce, bude předmětem 
samostatného projednání v rámci meziresortního 
připomínkového řízení. 

Dále: V odůvodněných případech nebudou znalci 
vyškrtnuti, např. v malých oborech a odvětvích. 
K vyškrtnutí nemusí dojít vždy. Ustanovení § 15 
návrhu zákona obsahuje postup pro případ, že pro 
daný obor nebo odvětví, popřípadě specializaci 
nebude zapsán žádný znalec a nikdo tak nebude 
moci znalecký posudek podat. V takovém případě 
návrh zákona počítá s tím, že bude možné jmenovat 
i jinou osobu, která není zapsána do seznamu znalců 
pro daný obor a odvětví, bude-li mít tato osoba 
potřebné odborné předpoklady pro to, aby podala 
znalecký posudek, a vysloví-li s ustanovením 
souhlas. Počítá se s tím, že pro tyto případy by 
poradní sbory zřízené ministrem spravedlnosti 
mohly neformálně vést doporučující seznamy osob, 
které by pro jednotlivé obory a odvětví mohly být 
v takovém případě ustanovovány, přičemž podklady 
pro tyto seznamy by mohly poskytovat v rámci své 
působnosti jednotlivé resorty či profesní organizace. 
Jednalo by se především o pomoc soudům, aby 
věděly na koho se případně obrátit tak, aby i osoba 
ustanovená podle § 15 disponovala zejména 
dostatečnou odborností. Konečné rozhodnutí o tom, 
kdo bude ustanoven k podání znaleckého posudku, 
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však náleží zcela do kompetence příslušného 
orgánu veřejné moci. Tyto seznamy pochopitelně 
nemohou sloužit jako alternativa k zápisu do 
seznamu znalců a pokud by byly jako takové 
zneužívány za tímto účelem (nikdo by se nezapsal 
do seznamu znalců, protože by spoléhal na 
ustanovení podle § 15) bylo by nutno přistoupit 
k jinému řešení. V každém případě se bude v tomto 
ohledu jednat pouze o metodické vedení ze strany 
Ministerstva spravedlnosti. 
Poradní sbory nebudou muset být vždy zřizovány 
pro všechny odvětví či specializace. Pro obecné 
posouzení znaleckého posudku apod. bude často 
dostačovat, pokud bude poradní sbor společný pro 
celý obor, konkrétní posudky pak mohou posuzovat 
znalci či jiní odborníci z nejvíce příbuzného odvětví 
nebo specializace. 
Poradní sbory budou tvořeny především akademiky, 
zástupci profesních sdružení, znalců či Ministerstva 
spravedlnosti. Není vyloučeno, že se na zpracování 
standardů budou podílet odborné organizace či 
akademická sféra, ale primárně budou standardy 
vypracovány poradním sborem Ministerstva 
spravedlnosti, po aprobaci těchto standardů 
ministrem spravedlnosti dojde k jejich uveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Pochopitelně nebudou standardy vznikat ve všech 
oborech a odvětvích. Z předložených materiálů to 
vyplývá. 

 D Upozorňujeme na zřejmě nevhodné použití slova „přiměřeně“ v návrhu 
zákona, např. v ustanovení § 5 odst. 2, § 12 odst. 3, § 21 odst. 3. Podle 
článku 41 odst. 2 legislativních pravidel vlády se slova „přiměřeně“ ve 
spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu 

Nevyhověno. 

Použití slova „přiměřeně“ se v této souvislosti zdá 
předkladateli vhodné. Zároveň však i v reakci na 
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může použít pouze výjimečně. Na přiměřené použití jiného ustanovení 
přitom nelze odkazovat v případě, že jde o regulaci podmínek výkonu státní 
moci, resp. tam, kde jde o tzv. výhradu zákona. K použití slov „přiměřeně“ 
a „obdobně“ v právním předpisu odkazujeme na článek 41 legislativních 
pravidel vlády. 

připomínky jiných připomínkových míst bude 
provedena revize textu, aby bylo vždy zřejmé, na 
které subjekty se určité ustanovení vztahuje.  

 D Doporučujeme zvážit, zda v ustanoveních § 5 až § 7 jde o podmínky pro 
vznik znaleckého oprávnění, či o podmínky pro zápis do seznamu znalců, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam“). Podle 
ustanovení § 10 odst. 1 znalecké oprávnění vzniká zápisem do seznamu, 
tedy až touto skutečností na základě provedeného správního řízení, ve 
kterém správní orgán musí přinejmenším zkoumat, zda jsou splněny 
podmínky uvedené v § 5 až § 7, a to bez ohledu na to, že § 10 odst. 3 
stanoví, že Ministerstvo spravedlnosti zapíše žadatele do seznamu, aniž by 
se o tom vydávalo rozhodnutí. 

Vyhověno. 

Bude upraveno tak, aby bylo navrhované znění 
příslušných ustanovení totožné. 

 D Ustanovení § 8 obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího právního 
předpisu včetně vymezení konkrétních věcí, které mají být v tomto 
prováděcím právním předpisu upraveny, a jejich rozsahu (seznam oborů a 
odvětví a podmínky odborné způsobilosti pro jednotlivé obory a odvětví). 
Ustanovení § 42 v závěru návrhu zákona pak obsahuje souhrnné zmocnění 
pro vydání prováděcích právních předpisů k návrhu zákona, přičemž 
zmocnění pro vydání vyhlášky, která stanoví seznam oborů a odvětví a 
podmínky odborné způsobilosti pro jednotlivé obory a odvětví, v tomto 
ustanovení není zahrnuto. Doporučujeme v ustanovení § 8 stanovit pouze 
obsah a rozsah věcí, které mají být upraveny prováděcím předpisem (např. 
s použitím formulace „seznam oborů a odvětví a podmínky odborné 
způsobilosti pro jednotlivé obory a odvětví stanoví prováděcí právní 
předpis“) a v § 42 pak uvést samotné zmocnění pro vydání tohoto právního 
předpisu s použitím formulace „Ministerstvo spravedlnosti vydá prováděcí 
právní předpis k provedení […]“ a výčtem jednotlivých ustanovení 
obsahujících (věcně a rozsahem) meze zmocnění. 

Nevyhověno. 

Ustanovení § 8 bude přeformulováno, aby jasněji 
vymezilo meze zmocňovacího ustanovení, přesto i v 
§ 8 požadujeme ponechat odkaz na vyhlášku 

 D Ustanovení § 10 odst. 2 návrhu zákona stanoví, že žádost o vznik 
znaleckého oprávnění podává žadatel na formuláři zveřejněném 
Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a že 

Vyhověno jinak. 

Bude upraveno tak, aby bylo zcela jasné. Do 
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v žádosti uvede obor a odvětví podle přílohy č. 1 a dle vlastního uvážení i 
specializaci, ve které chce vykonávat znaleckou činnost. Podle § 10 odst. 1 
návrhu zákona vzniká znalecké oprávnění zápisem do seznamu. Žádost by 
podle našeho názoru bylo vhodné spíše nazvat žádostí o zápis do seznamu, 
a nikoli žádostí o vznik znaleckého oprávnění. Znalecké oprávnění vznikne 
na základě správního řízení o žádosti a zápisu do seznamu, a to podle § 10 
odst. 1 návrhu zákona. Dále upozorňujeme na to, že příloha č. 1 k návrhu 
zákona neobsahuje všechny obory, ale podle § 4 odst. 2 písm. b) pouze ty 
obory, které nejsou uvedeny v písmeni a) téhož ustanovení (neobsahuje 
tedy obory doprava, ekonomika, stavebnictví, strojírenství a zdravotnictví). 
Navíc uvedená příloha neobsahuje žádná odvětví. Z tohoto důvodu 
považujeme za vhodnější, aby žadatel o zápis do seznamu uvedl obor a 
odvětví podle vyhlášky, která bude vydána k provedení ustanovení § 8 
návrhu zákona, a nikoli podle přílohy č. 1 k návrhu zákona. 

přílohy zákona bude doplněno zbývajících pět 
oborů tak, že v těchto oborech jsou příslušné 
všechny krajské soudy. 

 D V ustanovení § 12 odst. 1 doporučujeme písmeno b) uvést v následujícím 
znění: „složí jazykovou zkoušku podle § 5 odst. 2 a rozdílovou zkoušku“. 
Z navrženého znění není zřejmé, zda se odkaz na § 5 odst. 2 vztahuje pouze 
na jazykovou zkoušku nebo i rozdílovou zkoušku, ačkoli uvedené 
ustanovení upravuje pouze jazykovou zkoušku. Dále považujeme za 
vhodné, aby požadavek na složení slibu před zápisem do seznamu, 
obsažený v § 12 odst. 2 návrhu zákona, byl zahrnut výslovně mezi 
podmínky zápisu do seznamu v odstavci 1. Stávající znění § 12 odst. 1 a 2 
může vzbuzovat pochybnosti, zda jde v materiálním smyslu „pouze“ 
o povinnost, nebo o podmínku zápisu do seznamu. 

Vyhověno. 

 D Ustanovení § 13 odst. 1 stanoví, že údaje v seznamu označené tímto 
zákonem jako veřejné jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 14 odst. 3 vyjmenovává údaje 
zapisované do seznamu jako neveřejné, jsou zřejmě údaje zapisované do 
seznamu a uvedené v § 14 odst. 1 a 2 údaji veřejnými. Je-li tomu tak, pak 
by tak v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 měly být takto výslovně 
označeny. 

Nevyhověno. 

Domníváme se, že je zcela zřejmé, že když jsou 
explicitně uvedené údaje neveřejné, zbývající část 
údajů je pak veřejná. Není potřeba toto zakotvovat. 

 D Ustanovení § 15 odst. 3, které obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího 
právního předpisu, by mělo být v souladu s legislativní zvyklostí umístěno 

Nevyhověno. 
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v závěru (posledním odstavci) § 15. Dále doporučujeme upravit zmocnění 
tak, aby v § 15 byly obsaženy pouze věcné meze a rozsah zákonného 
zmocnění. Samotné zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu 
pak doporučujeme přesunout na závěr návrhu zákona do § 42 (obdobně 
shora v připomínce č. 3). 

V § 15 požadujeme ponechat z důvodu větší 
přehlednosti odkaz na vyhlášku. 

 D Upozorňujeme na to, že ustanovení § 15 odst. 5 (důvod vyškrtnutí ze 
seznamu spočívající v nedoložení dokladu o pojištění) je duplicitní 
k ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) a z tohoto důvodu jej doporučujeme 
vypustit. 

Vyhověno. 

Bude vypuštěno z ustanovení § 15. 

 D Upozorňujeme na to, že ustanovení § 21 odst. 2 zřejmě obsahuje 
alternativní výčet důvodů pro odmítnutí zpracovat znalecký posudek. 
Z tohoto důvodu by na konci textu písmene c) mělo být doplněno slovo 
„nebo“. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení § 21 bylo přepracováno. 

 D V ustanovení § 22 odst. 3 by slovo „nich“ mělo být nahrazeno slovem 
„něm“. V souvislosti s tímto ustanovením upozorňujeme na to, že znalecká 
kancelář nebude mít možnost se odpovědnosti za výkon znalecké činnosti 
zprostit, neboť uvedené ustanovení se vztahuje pouze na znalce (a nikoli i 
na znaleckou kancelář). 

Vyhověno. 

 D V ustanovení § 23 odst. 2 by slova „a označení znalec, znalecká kancelář 
nebo znalecký ústav“ měla být podle našeho názoru nahrazena slovy „a 
označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav““. 

Vyhověno. 

 D K ustanovení § 23 odst. 3, který obsahuje povinnost znalce vyhotovit 
stejnopis písemně podaného znaleckého posudku a uschovat jej nejméně po 
dobu deseti let (v textu návrhu zákona je navíc nepřesně uvedeno „pod 
dobu“) ode dne podání znaleckého posudku, uvádíme, že za porušení této 
povinnosti návrh zákona nestanoví v § 36 žádnou sankci a je tedy 
imperfektní normou. 

Vyhověno. 

 

 D Ustanovení § 23 odst. 4 obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího 
právního předpisu, který má stanovit podrobnosti týkající se způsobu 
podání znaleckého posudku. Upozorňujeme na to, že tato oblast není 
zahrnuta ve zmocňovacím ustanovení obsaženém v § 42 návrhu zákona. 

Nevyhověno. 

V § 23 požadujeme ponechat z důvodu větší 
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Doporučujeme upravit i toto zmocnění ve smyslu připomínky č. 3. přehlednosti odkaz na vyhlášku. 

 D Doporučujeme zvážit, zda v ustanovení § 24 odst. 2 je mezi náležitostmi 
posudku správně uveden posudek. 

Nevyhověno. 

 D V ustanovení § 26 odst. 2 doporučujeme zvážit, zda není dán přílišný 
diskreční prostor Ministerstvu spravedlnosti, případně příslušnému 
krajskému soudu, když tento „může pozastavit znalecké oprávnění“. Podle 
našeho názoru by měl toto oprávnění pozastavit vždy, jsou-li splněny 
zákonné podmínky. 

Nevyhověno. 

Nemožnost diskrece je promítnuta do odstavce 1 
tohoto ustanovení. Pro odstavec 2 nelze bez dalšího 
vždy usuzovat, že se jedná o natolik závažnou 
skutečnost, která bez zohlednění individuálních 
okolností případu zakládá povinnost pozastavit 
oprávnění. Jedná se navíc o standardní formulaci 
v profesních předpisech. 

 D K ustanovení § 26 odst. 3 větě třetí uvádíme, že znalec může požádat o 
ukončení pozastavení znaleckého oprávnění zřejmě kdykoli. Jde spíše o 
vyjádření toho, že Ministerstvo spravedlnosti, případně příslušný krajský 
soud, rozhodne o ukončení pozastavení znaleckého oprávnění v případě, 
pokud pominou důvody, pro které bylo o pozastavení znaleckého oprávnění 
rozhodnuto. V tomto smyslu by mělo být toto ustanovení přeformulováno. 
Navíc upozorňujeme, že ustanovení neupravuje možnost znaleckého ústavu 
požádat o ukončení pozastavení znaleckého oprávnění. 

Vysvětleno. 

Pokud zákon hovoří o znalci, pak se tím přiměřeně 
myslí i znalecký ústav (ale zákon bude v tomto 
duchu ještě podroben revizi, aby bylo zajištěno, že 
nebude docházet k výkladovým nejasnostem). 
Znalec si může požádat o pozastavení znaleckého 
oprávnění kdykoli. Při podání žádosti odpadnou 
důvody pozastavení zejména, pokud si sám znalec o 
zrušení pozastavení znaleckého oprávnění sám 
požádá. 

 D Ustanovení § 29 odst. 1 stanoví, že znalci náleží za výkon znalecké činnosti 
odměna. Upozorňujeme na to, že odměna zřejmě náleží i znalecké 
kanceláři, případně znaleckému ústavu. 

Vysvětleno. 

Pokud zákon hovoří o znalci, pak se tím přiměřeně 
myslí i znalecký ústav (ale zákon bude v tomto 
duchu ještě podroben revizi, aby bylo zajištěno, že 
nebude docházet k výkladovým nejasnostem). 
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 D V ustanovení § 29 odst. 2 upozorňujeme na to, že odkaz na příslušná 
ustanovení tohoto zákona a vyhlášky není dostatečně určitý a neodpovídá 
pravidlům pro odkazy v právních předpisech uvedených v článku 45 
legislativních pravidel vlády. 

Nevyhověno. 

Je potřeba použít veškerá ustanovení zákona, resp. 
vyhlášky, která se týkají odměny, nedomníváme se, 
že se tudíž jedná o neurčitý pojem. 

 D Podle ustanovení § 29 odst. 4 se odměna stanoví podle množství účelně 
vynaložené práce a stupně odbornosti potřebné k provedení znaleckého 
úkonu. Není zcela zřejmé, co se míní „znaleckým úkonem“. Jde-li o 
zpracování znaleckého posudku, doporučujeme zachovat jednotnost 
terminologie použité v návrhu zákona a používat slovního spojení 
„zpracování znaleckého posudku“. 

Vysvětleno. 

Existují i jiné znalecké úkony než podání 
znaleckého posudku, za které náleží odměna. 
Podání znaleckého posudku je jedním z možných 
druhů znaleckého úkonu. 

 D V § 30 odst. 1 je třeba překlep v sousloví „pomeškaný čas“ opravit na 
„promeškaný čas“. 

Vyhověno. 

 D V § 31 je stanoveno právo znalce v odůvodněných případech od zadavatele 
žádat poskytnutí přiměřené zálohy na znalečné. Upozorňujeme na to, že 
obdobné právo není návrhem zákona dáno pro znaleckou kancelář a 
znalecký ústav. 

Vysvětleno. 

Pokud zákon hovoří o znalci, pak se tím přiměřeně 
myslí i znalecký ústav (ale zákon bude v tomto 
duchu ještě podroben revizi, aby bylo zajištěno, že 
nebude docházet k výkladovým nejasnostem). 

 D Upozorňujeme na to, že ustanovení § 33 odst. 4 a § 33 odst. 5 jsou vnitřně 
rozporné. Zatímco v odstavci 4 je uvedeno, že dojde k vyškrtnutí znalce ze 
seznamu, není-li možno provést kontrolu podle odstavce 3 z důvodu, že 
počet znaleckých posudků vypracovaných znalcem v uplynulých letech 
nepřesahuje tři znalecké posudky, odstavec 5 stanoví, že rozhodne-li orgán 
dohledu o nevyškrtnutí znalce ze seznamu, provede kontrolu podle odstavce 
3 u všech znaleckých posudků, které byly tímto znalcem doposud 
zpracovány. Zatímco tedy na jedné straně podle odstavec 4 z uvedeného 
důvodu kontrolu nelze provést, podle odstavce 5 se následně provede. 
Navíc se domníváme, že možnost vyškrtnutí znalce ze seznamu pro 
nečinnost by měla být obsažena spíše přímo jako jeden z důvodů 

Částečně vyhověno./Vysvětleno. 

Ustanovení § 33 odst. 5 bude upraveno tak, aby 
bylo použito odstavce 3 přiměřeně. Počet 
znaleckých posudků bude nižší, ale zbytek kontroly 
lze zcela v souladu s tímto ustanovením provést. 
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uvedených v § 27 odst. 2 a neměla by být vázána na podmínku, že kontrolu 
nelze při malém počtu znalcem zpracovaných posudků provést. V tomto 
smyslu doporučujeme návrh zákona upravit. 

 D V ustanovení § 33 odst. 7 upozorňujeme na to, že není zcela zřejmé, zda 
podání ve věci věcné správnosti znaleckého posudku adresované 
příslušnému krajskému soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti nezakládá 
nárok na přezkum tohoto podání, nebo napadeného znaleckého posudku. 
Zřejmě jde o nárok na přezkum znaleckého posudku. Doporučujeme 
formulaci v tomto smyslu upřesnit. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení bude přeformulováno. (I na základě 
jiných připomínek.) 

„Podání ve věci věcné správnosti znaleckého 
posudku adresované příslušnému krajskému soudu 
nebo ministerstvu nezakládá nárok na posouzení 
věcné správnosti znaleckého posudku.“ 

 D V ustanovení § 35 odst. 4 doporučujeme slova „může úlohu tohoto sboru 
plnit“ nahradit slovy „plní tuto úlohu“. 

Vysvětleno. 

Pokud nebude jiná možnost, tuto úlohu bude 
poradní sbor ministra plnit. V první řadě je však 
potřeba apelovat na krajské soudy, aby vznikaly 
poradní sbory primárně na krajských soudech. 
Ministr spravedlnosti nemusí svolit, aby byl poradní 
sbor ministra využit namísto poradního sboru 
krajského soudu, pokud se bude domnívat, že 
krajskému soudu nic nebrání ve vytvoření vlastního 
poradního sboru. Ustanovení navrhované 
připomínkovým místem by ale stanovilo, že poradní 
sbor ministra plní tuto úlohu bez dalšího, tedy i bez 
možnosti, aby ministr spravedlnosti jako zřizovatel 
poradního sboru s touto skutečností nesouhlasil. 

 D V ustanovení § 36 doporučujeme upřesnit odkazy uvedené v jednotlivých 
skutkových podstatách přestupků tak, aby směřovaly na konkrétní 
ustanovení, ve kterých je obsažena konkrétní povinnost, jejíž porušení má 
naplnit skutkovou podstatu příslušného přestupku. Tak např. v § 36 odst. 1 
písm. e) doporučujeme slova „s § 26“ nahradit slovy „§ 26 odst. 4“. 

Vyhověno. 
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 D V ustanovení § 36 odst. 1 v návětí doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem 
„nebo“. 

Vyhověno. 

 D Upozorňujeme na to, že v ustanovení § 36 odst. 1 písm. f) je uvedena 
skutková podstata, jíž neodpovídá žádná zákonem stanovená povinnost. 
Doporučujeme tedy tuto skutkovou podstatu vypustit, nebo do zákona 
doplnit odpovídající povinnost. 

Vysvětleno. 

Tento přestupek odpovídá zákonem stanovené 
povinnosti např. 

Podává-li se znalecký posudek písemně v listinné 
podobě, musí být každé jeho vyhotovení 
vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk 
znalecké pečeti. 

 D Upozorňujeme na to, že v ustanovení § 36 odst. 1 písm. h) je uvedena 
skutková podstata, jíž neodpovídá žádná zákonem stanovená povinnost. 
V zákoně č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád), je v ustanovení § 10 
odst. 3 stanoveno, že kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro 
výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 
tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě 
určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Na 
nesplnění této povinnosti dané uvedeným ustanovením je pak navázána 
sankce v ustanovení § 15 kontrolního řádu. Je tedy otázkou, zda navržená 
sankce v § 36 odst. 1 písm. h) není v tomto ohledu nadbytečná. 

Vyhověno jinak. 

Tato povinnost bude doplněna do ustanovení § 33. 
V současnosti by to již mělo rovněž vyplývat 
z kontrolního řádu, přesto existují pochybnosti, 
především na straně znalců, kteří odmítají 
poskytovat znalecké posudky zpracované pro 
soukromoprávní zadavatele. 

 D Upozorňujeme na to, že institut udělování výstrahy podle § 39 návrhu 
zákona je nutno považovat za přinejmenším nestandardní. Ukládání 
výstrahy je podle návrhu zákona vyňato z režimu správního řízení podle 
správního řádu (viz § 39 odst. 4). Ačkoli uložení výstrahy pro porušení 
povinností uložených tímto zákonem, které nelze posoudit ani jako 
přestupek podle tohoto nebo jiného zákona, ani jako trestný čin, bude jistě 
mít vážné následky pro znalce (uvedení výstrahy v seznamu či skutečnost, 
že se k předchozí výstraze přihlédne při stanovení druhu a výměry sankce 
pro přestupek), nebude možné uložení výstrahy napadnout žádnými 
opravnými prostředky. 

Vyhověno jinak. 

Institut výstrahy bude nahrazen institutem výtky, 
tak jak je obvyklé v jiných profesích – notáři, 
exekutoři, soudci, státní zástupci apod. 
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 D Ustanovení § 41 doporučujeme podrobit důkladné jazykové korektuře, 
neboť na několika místech chybí čárka. Ve druhém sousloví „V Českých 
Budějovicích“ je třeba opravit velké „V“ na malé „v“. 

Vyhověno. 

 D Doporučujeme provést revizi ustanovení § 42 návrhu zákona (zmocňovací 
ustanovení) v tom smyslu, zda zahrnuje skutečně všechna potřebná 
zmocnění pro vydání prováděcích právních předpisů k návrhu zákona, a to i 
s ohledem na připomínku č. 3 shora. V ustanovení § 15 odst. 3 je uvedeno, 
že minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory 
a odvětví a podrobnosti o pojištění znalce, který je zaměstnancem, členem 
nebo společníkem znalecké kanceláře, a znalecké kanceláře stanoví 
Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou, ačkoli zmocňovací ustanovení 
uvedené v § 42 návrhu zákona obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky 
pouze pro podrobnosti pojištění. V tomto ohledu by bylo nejspíš vhodné 
upravit zmocňovací ustanovení tak, jak je formulováno v jiných právních 
předpisech, tedy tak, aby obsahovalo výčet odkazů na jednotlivá ustanovení 
zákona, ve kterých pak bude upraven obsah a rozsah právní úpravy 
obsažené v zamýšleném prováděcím právním předpisu (obdobně viz 
v připomínce č. 3). Dále upozorňujeme na to, že v souladu s článkem 49 
odst. 7 legislativních pravidel vlády by toto ustanovení mělo znít tak, že 
„Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou […]“ a nikoli tak, že 
„Ministerstvo spravedlnosti upraví vyhláškou […]“. V tomto smyslu 
doporučujeme uvedené ustanovení upravit. 

Částečně vyhověno. 

Bude upravena formulace na „Ministerstvo 
spravedlnosti stanoví vyhláškou“. Ve zbytku 
nevyhověno, viz výše uvedené připomínky. 

 D Doporučujeme návrh zákona podrobit revizi s ohledem na článek 39 odst. 2 
legislativních pravidel vlády, podle kterého by v paragrafu zpravidla 
nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. Tomuto pravidlu návrh zákona na 
některých místech neodpovídá (viz např. § 24 návrhu zákona). 

Nevyhověno. 

 D Doporučujeme upravit nadpis Přílohy č. 1 v souladu s článkem 29 odst. 2 
legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

 D K obecné části důvodové zprávy uvádíme, že dosud účinný zákon se 
vztahuje nejen na úpravu profese znalců, ale též na úpravu profese 
tlumočníků, a to nejen jazykových, ale i tlumočníků pro neslyšící či 
hluchoslepé. Nová úprava již o tlumočnících nehovoří, přičemž podle 

Vyhověno. 
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důvodové zprávy se předpokládá, že bude připravena nová právní úprava 
nejen pro znalce, ale taktéž v dalším novém zákoně pro tlumočníky 
a překladatele. Doporučujeme tuto skutečnost uvést v důvodové zprávě 
jednoznačně a nikoli ji zmiňovat pouze okrajově v souvislosti s jinými 
skutečnostmi (v bodu 7. části „Seznam znalců, znaleckých kanceláří 
a znaleckých ústavů a elektronická evidence znaleckých posudků“ poslední 
větě).  

 D Formulaci v kapitole 4 obecné části důvodové zprávy použitou ve větě 
„[t]éto 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“ doporučujeme upravit tak, aby bylo zřejmé, že 
prioritní je ustanovení Listiny základních práv a svobod a teprve k němu se 
vztahuje judikatura Ústavního soudu. Celkově je tento bod dle našeho 
názoru příliš zaměřen na judikaturu Ústavního soudu týkající se znalců. 
Měl by se spíše zabývat pouze obecně vztahem nové úpravy k ústavnímu 
pořádku. 

Nevyhověno. 

 D Bod 7 obecné části důvodové zprávy v části „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“ doporučujeme upravit. U prvního odstavce je 
např. uvedeno, že žádné dopady na životní prostředí nebudou, ale vzápětí je 
tato skutečnost relativizována teoretickou možností pozitivního vlivu na 
životní prostředí díky vyšší míře elektronizace (pozn. v textu uvedeném v 
závorce je uvedeno „elektronické znalecké dopady“, ačkoli jde spíše o 
„elektronické znalecké posudky“). Zároveň by první odstavec upravující 
dopad na životní prostředí měl být dle našeho názoru v souladu s pořadím 
uvedeným v nadpisu zařazen spíše jako odstavec poslední. 

Vyhověno. 

Bude upraveno, aby bylo zřejmé, že návrh zákona 
může mít dopady na životní prostředí, byť velice 
marginální. 

 D Ve zvláštní části důvodové zprávy k § 27 odst. 2 a 3 na začátku posledního 
odstavce je třeba odkaz „Pod písmenem d)“ opravit na „Pod písmenem e)“, 
dále v této části důvodové zprávy k § 31 je třeba slovo „připrat“ opravit na 
„přibrat“ a v části k § 33 odst. 4 a 5 je třeba opravit překlep ve větě 
„[t]ypickým příkladem je situace zhrouceného mostu (silničního nadjezdu) 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 28 z 171 

nad železniční tratí ve Studénce ze dne 8. srpna 2008, kdy do této doby po 
znaleckých posudcích týkajícím se této problematiky prakticky 
neexistovala žádná poptávka“, kde je třeba slovo „týkajícím“ nahradit 
slovem „týkajících“. 

Ministerstvo 
financí  

Z Požadujeme, aby byl návrh zákona rozdělen na návrh zákona o znalcích, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavech a návrh zákona, kterým se 
mění některé zákona v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých 
kanceláří a znaleckých ústavech., a tyto návrhy byly souběžně předloženy 
vládě. V návaznosti na to by pak musela být upravena systematika zákona 
(členění na části, hlavy atd.) 
Připomínáme nejenom čl. 28 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, kdy 
„primární“ zákon a doprovodné novely mohou tvořit jeden celek jen zcela 
výjimečně, ale i to, že je škoda zatížit novou právní úpravu doprovodnými 
novelami, což zbytečně komplikuje systematiku návrhu. V této souvislosti 
připomínáme pokyn pana ministra Dienstbiera daný resortům na podzim 
loňského roku v souvislosti s přípravou Plánu legislativních prací vlády na 
rok 2016, který výslovně poukazoval na čl. 28 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády a jeho výjimečné použití. 

Vyhověno. 

 Z Obecně ke zmocňovacím ustanovením 
V případě zmocňovacích ustanovení je třeba vyhnout se při jejich formulaci 
dikci „stanoví podrobnosti“, která podle našeho názoru nedostatečně 
naplňuje ústavní požadavek na to, aby meze prováděcího předpisů byly 
stanoveny zákonem (čl. 79 odst. 3 Ústavy). Současně doporučujeme uvádět 
jednotlivá zmocnění vždy v konkrétním ustanovení, nikoliv na konci 
zákona ve společných ustanoveních (návrh v předložené podobě kombinuje 
oba způsoby, což nepovažujeme za šťastné.) 

Částečně vyhověno. 

Zmocňovací ustanovení byla revidována.  

 Z K jednotlivým ustanovením 
3. K § 1 odst. 3 
Požadujeme za slovy „odbornou péčí,“ doplnit slovo „nezávisle“ a slovo 
„stanovené“ nahradit slovem „sjednané“.  Tuto záměnu slov je nutno 
provést, aby nedošlo k rozporu s § 20 odst. 1. Přestože součástí slibu znalce 
je jeho nezávislost, není součástí definice řádného výkonu znalecké 
činnosti. Přitom Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o 

Vyhověno. 
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službách na vnitřním trhu zmiňuje povinnost zabezpečení nezávislosti a 
nestrannosti nutné pro vykonávání některých činností (viz. článek 24). 

 Z 4. K § 5 ve vztahu k § 8 
Z návrhu není patrné, jak bude stanoveno požadované vzdělání a délka 
praxe  - § 8 obsahuje zmocnění pouze pro stanovení podmínek odborné 
způsobilosti. Pokud má být obsahem vyhlášky i úprava požadovaného 
vzdělání a praxe, je třeba buď upravit text § 5 odst. 1 písm. a) tak, aby 
odborná způsobilost zahrnovala i požadované vzdělání a délku praxe 
(stávající text odbornou způsobilost, vzdělání a praxi stanoví jako tři 
samostatné podmínky) nebo upravit rozsah zmocnění v § 8. 

Vyhověno. 

 Z 5. K § 11 
Je třeba vyjasnit otázku poplatku za zkoušku, zejména co se týče jeho 
předmětu a související splatnosti. Z předloženého materiálu není zřejmé, 
kdy má dojít k zaplacení poplatku. Existují dvě možnosti, buď se poplatek 
za zkoušku bude platit současně s podáním žádosti o vznik znaleckého 
oprávnění (resp. o zápis do seznamu), tedy při zahájení řízení o zápisu (pak 
by však předmětem poplatku mohlo být spíše řízení o zápisu), nebo kdykoli 
před vykonáním zkoušky. Záleží na tom, zda je zkouška brána jako součást 
řízení o zápisu do seznamu, protože v tom případě podle obecných pravidel 
zákona o správních poplatcích (§ 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích) 
by byl poplatek splatný s podáním návrhu na zahájení řízení. Vzhledem k 
dikci ustanovení § 11 odst. 5, podle kterého se řízení přeruší za účelem 
vykonání vstupní zkoušky žadatelem, lze dojít k závěru, že zkouška není 
součástí řízení. Přichází tedy v úvahu druhá možnost, a to, že poplatek bude 
splatný před vykonáním zkoušky a bez jeho zaplacení nebude možné 
zkoušku konat. Zde je opět 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. Požadujeme toto 
vyjasnit. 
Vzhledem k tomu, že by se v obou výše zmíněných případech postupovalo 
podle obecné úpravy zákona o správních poplatcích, považujeme slova „po 
uhrazení poplatku podle zákona o správních poplatcích (dále jen „poplatek 

Vyhověno. 
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za zkoušku“)“ za nadbytečná a požadujeme jejich vypuštění z § 11 odst. 2 i 
3 návrhu.  
V tomto případě by bylo vhodné se s touto problematikou vypořádat 
alespoň v důvodové zprávě, kde by mělo být jasně řečeno, jakými pravidly 
se splatnost poplatku řídí a kdy je splatný. 
V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že podle navrhovaného 
znění se jedná o dva samostatné odlišné poplatky a nelze tedy hovořit pouze 
o poplatku za zkoušku, neboť je třeba rozlišovat mezi poplatkem za 
obecnou část zkoušky a poplatkem za zvláštní část zkoušky. V tomto 
smyslu je třeba upravit zejména znění důvodové zprávy.  

 Z 6. K § 12 odst. 1 písm. b)  
Požadujeme nahradit slovo „rozdílovou“ slovem „vstupní“ a dále vypustit 
odstavec 3. 
Jsme toho názoru, že je žádoucí, aby byly pro všechny žadatele o znalecké 
oprávnění stejné resp. srovnatelné podmínky pro získání znaleckého 
oprávnění. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá.  

 Z 7. K § 12 odst. 1 písm. c) 
Požadujeme nově doplnit písmeno c), které zní: 
„c) právnická osoba splňující podmínky uvedené v písmeni a) bude 
vykonávat znaleckou činnost pomocí alespoň 1 znalce oprávněného ke 
znalecké činnosti dle tohoto zákona ve stejném oboru a odvětví, který 
uvedla v podané žádosti“. 
Požadujeme, aby byly pro všechny žadatele o znalecké oprávnění stejné 
resp. srovnatelné podmínky pro získání znaleckého oprávnění. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

 Z 8. K § 15 odst. 1 písm. c) 
Z návrhu textu není zřejmé, co je záměrem normovat, zda má být stanovena 
povinnost splnění všech podmínek kumulativně, což považujeme za 
nelogické a navržený text to navíc vylučuje.  Nemohou být současně 
splněny podmínky – pro daný obor není nikdo zapsán a zároveň podání 
znaleckého posudku znalcem by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady. 
Pro možnost stanovit znalcem i osobu nezapsanou do seznamu pro účely 
správy daně požadujeme zachovat současný stav, tzn. znění § 24 zákona č. 
36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhověno. 

Nebylo cílem, abychom měnili dosavadní praxi, 
takže v tomto duchu lze upravit. 
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 Z 9. K § 16 odst. 2 
Při vyloučení povinného pojištění pro znalecké ústavy, které jsou 
organizačními složkami státu, se argumentuje pouze tím, že není 
pravděpodobné, aby tyto znalecké ústavy nebyly schopny dostát svým 
závazkům. S tím je možné souhlasit, nicméně při zvažovaní toho, zda je 
účelné, aby tento typ znaleckých ústavů byl pojištěn či nikoliv, je podle 
našeho názoru rovněž zvážit míru rizika, že dojde k pojistné události. V 
případě, že by toto riziko bylo poměrně značné, je možné uvažovat o tom, 
zda by nebylo účelné toto riziko zmírnit právě tím, že i tento typ znaleckých 
ústavů bude pojištěn. V této souvislosti upozorňujeme na § 70 odst. 4 
rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů), podle kterého může organizační složka státu uzavřít jiné pojištěn 
než pojištění majetku, s nímž hospodaří, jen v případě, že tak stanoví jiný 
právní předpis.  
Otázku pojištění znaleckých ústavů, které jsou organizačními složkami 
státu, je podle našeho názoru třeba ještě analyzovat z tohoto pohledu a v 
návaznosti na to pak zvážit, zda výluka pojištění pro tyto znalecké ústavy 
má opodstatnění. Pokud totiž bude zachována stávající úprava, tak znalecké 
ústavy, které jsou organizačními složkami státu, pojištění nebudou moci 
uzavřít ani v případech, že ty to s ohledem na rizikovost jejich činnosti 
mohlo být účelné. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. Do 
důvodové zprávy bylo doplněno, že pojištění 
orgánů veřejné moci by nebylo ekonomické, 
stávající praxe tomu neodpovídá, daleko závažnější 
věci se nepojišťují apod. 

 Z 10. K § 20 odst. 1 
Požadujeme ve větě třetí yypustit slovo „výjimečně“ a větě čtvrté slova „na 
žádost“.      
Možnost prodloužení lhůty pro podání znaleckého posudku by měl být plně 
v kompetenci orgánu veřejné moci, který znalce ustanovil, a odhad 
znalečného by měl být proveden vždy (viz i dikce § 141 občanského 
soudního řádu). 
K § 21 odst. 2 
Požadujeme rozšířit okruh možností, kdy má znalec možnost odmítnout 
znalecký úkon. Požadujeme doplnit písmeno e), které zní:  
„e) jsou jiné podstatné důvody, zejména je-li úkon nad rámec jeho 
možností.“. 
Znalci musí mít možnost odmítat zadavatele znaleckých posudků i z řad 

Vysvětleno. 

„Výjimečně“ nelze vypustit, chce se v maximální 
možné míře zabránit opakovanému prodlužování 
lhůty.  

S ohledem na skutečnost, že s odhadem znalečného 
nejsou spojeny žádné další skutečnosti ani následky, 
zdá se nám příliš striktní, aby vždy musel být odhad 
vypracován. Je možno upravit, nikoli však tak, aby 
musel být odhad vypracován vždy. V některých 
případech by to bylo i velice obtížné, nepoměrně 
náročné či u znaleckých posudků v bagatelních 
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orgánů veřejné moci, jelikož jsou ve smyslu Ústavy ČR osobami 
svobodnými. Mají právo sami rozhodnout o svém vytížení nad rámec svých 
běžných pracovních činností, jelikož mají často ještě jiné hlavní 
zaměstnání. Pokud znalec možnost odmítnout vykonání posudku z tohoto 
důvodu mít nebude, je vháněn do situace, kdy nebude moci podat kvalitní 
posudek a vystaví se tak sankci. Hrozí nebezpečí, že z těchto důvodů klesne 
zájem o vykonávání znalecké činnosti. 

věcech (např. reklamace), kde znalecký posudek 
stojí „pár tisíc“ opravdu zbytečně obtěžující. 

K možnosti odmítnutí. S ohledem na skutečnost, že 
s „neoprávněným“ odmítnutím jsou spojeny sankce, 
nelze použít natolik vágní formulaci, že „existují 
jiné podstatné důvody“. Touto změnou by se 
ustanovení stalo praktické bezzubé, neboť by bylo 
velice obtížné, ne-li prakticky nemožné, znalci 
dokázat, že tyto jiné důvody neexistují. Zároveň by 
tím byl velice vážně narušen záměr tohoto 
ustanovení, tedy zamezit dnešní praxi, resp. 
častému a bezdůvodnému nebo jen stěží 
odůvodnitelnému odmítání znalců pracovat pro 
orgány veřejné moci. Je to v rozporu s celým 
zákonem, neboť ten se právě snaží klást větší důraz 
na povinnosti znalce ve vztahu k orgánu veřejné 
moci, než tomu bylo doposud. 

Bude zváženo a případně doplněno, zda by nebylo 
možno doplnit další důvody jako např. výjimečné 
pracovní okolnosti (nikoli běžné pracovní vytížení) 
nebo skutečnost, že zpracování znaleckého posudku 
je natolik složité, že pokud se na něj znalec necítí, 
nemusí přijmout. 

Na základě požadavku připomínkového místa bude 
do § 21 doplněna možnost znalce odmítnout 
zpracovat znalecký posudek v případě specifického 
věcného zaměření takového posudku. 

Do ustanovení § 27 bude doplněno frekventované 
odmítání zpracování znaleckých posudků jako 
důvod pro vyškrtnutí. 
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 Z 11. K § 24 odst. 2 
Požadujeme text upravit takto: 
„(2) Písemný znalecký posudek musí obsahovat tyto náležitosti 
a) titulní stranu, 
b) zadání, 
c) výčet podkladů, 
d) nález, 
e) metody a odůvodnění použitých metod, 
f) posudek, 
g) závěr, 
h) znaleckou doložku, razítko a podpis, 
i) případné přílohy.“. 
Náležitosti znaleckého posudku by měly být standardní, stejně jako jejich 
řazení. Posudku předchází nález, a v případě ocenění také výčet metod 
ocenění a zdůvodnění použitých metod. Mezi částmi posudek a závěr bývá 
zařazena Rekapitulace, avšak nikoliv odůvodnění. Na konci kapitoly závěr 
s výrokem jsou standardně připojeny podpis, razítko a znalecká doložka. 
Všechny znalecké posudky nemusí mít přílohy. Formulace týkající se 
příloh, která je uvedená v návrhu zákona, je nejednoznačná a v případě 
potřeby účelového napadení znaleckého posudku dává prostor k fabulacím 
na téma zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku. 

Částečně vyhověno. 

Přílohy budou uvedeny pouze v případě, že je to 
možné a odůvodnění bude požadováno v rozsahu 
nezbytném pro zajištění přezkoumatelnosti 
znaleckého posudku. 

Do důvodové zprávy bude doplněno, že posudek 
musí být zpracován tak, aby bylo umožněno jeho 
přezkoumání, tudíž by měl obsahovat výčet 
použitých metod a jejich odůvodnění. 

 Z 12. K § 25 
Požadujeme text upravit takto 
„Evidence znaleckých posudků 
(1) Znalec je povinen vést deník, do něhož zapíše do 5 pracovních dnů 
ode dne zadání znaleckého posudku nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, 
ke které se povinnost zápisu váže 
a) den zadání, 
b) den podání, případně den vysvětlení nebo doplnění znaleckého 
posudku, 
c) předmět znaleckého posudku, 
d) obor a odvětví, ve kterých má být podán znalecký posudek, 
e) označení zadavatele, 
f) evidenční číslo znaleckého posudku, 

Vysvětleno. 

Lze uvažovat o rozšíření odstavce 2 o další 
statistiky, tyto statistiky však nemusí zpracovávat 
znalec, ale bude je generovat systém sám. Návrat 
k papírovým znaleckým deníkům není 
akceptovatelný, narušila by se tak flexibilní a 
jednodušší kontrola a další skutečnosti, které tento 
zákon zavádí. Návrat k papírovým deníkům by byl 
problematický i s ohledem na dohledovou činnost či 
na příslušnost soudů, kdy pokud je znalec zapsán 
pro více oborů, může mít příslušných více soudů. 
Elektronická evidence bude mít nezanedbatelný 
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g) termín pro vyhotovení znaleckého posudku, 
h) příslušné číslo jednací orgánu veřejné moci, 
i) údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném, a to i pokud byla 
sjednána smluvní odměna, 
j) počet dnů od podání do proplacení znaleckého posudku. 
(2) Znalec každoročně zpracovává evidenci, v níž je veden 
a) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány 
veřejné moci v jednotlivých letech,  
b) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány 
veřejné moci v jednotlivých letech, které byly proplaceny ve lhůtě delší, 
než 30 dnů od podání či odevzdání znaleckého posudku, 
c) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných 
ostatními zadavateli v jednotlivých letech, 
d) celkový počet zpracovaných znaleckých posudků v jednotlivých 
letech, 
e) počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků 
zadaných orgány veřejné moci, 
f) počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků 
zadaných ostatními zadavateli, 
g) celkový počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých 
posudků. 
(3) Podrobnosti o vedení evidence stanoví ministerstvo vyhláškou. 
(4) Příslušný krajský soud provede nejméně jedenkrát ročně kontrolu 
vedení evidence u všech znalců.“. 
Navrhovaná elektronická podoba vedení znaleckých deníků je značně 
nestandardní, vyžadovala by další neodůvodněné náklady, narušuje 
důvěrnost informací vyplývající z uzavřených smluv o dílo, porušuje 
povinnost znalce zachovávat mlčenlivost a není nijak ošetřena odpovědnost 
za škody vzniklé únikem informací z databáze. Jen příkladem: znalecké 
posudky bývají zpracovávány také pro policii v průběhu přípravného řízení. 
Poskytnutí těchto informací znalcem do elektronické databáze s přístupem 
mnoha osob a s neošetřenou možností úniku informací je 
kontraproduktivní. Proto je navrhováno zůstat u osvědčené praxe vedení 
papírových znaleckých deníků, do kterých má právo kdykoliv nahlédnout 
soud, který znalce jmenoval. 

význam i pro zadavatele a domníváme se, že i 
znalcům ulehčí jejich práci, poté, co si na tento 
nový způsob vedení evidence zvyknou.  

Dále si dovolujeme jako jeden ze současných 
dohledových orgánů (i po diskuzi s krajskými 
soudy) upozornit, že současné papírové deníky, 
rozhodně nejsou osvědčenou a bezproblémovou 
praxí, jak MF, které s agendou znaleckých deníků 
nemá a nemůže mít praxi, uvádí.  

Do důvodové zprávy bude na základě požadavku 
připomínkového místa doplněno, že znalec musí 
nakládat s přihlašovacími údaji obezřetně, tak aby 
nedošlo k jejich ztrátě nebo odcizení, či zneužití.  
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 Z 13. K § 29 odst. 3 
Požadujeme vypustit celý odstavec 3. Následně na to je třeba provést 
přečíslování zbývajících odstavců. 
Podle našeho názoru se jedná se o neodůvodněné zasahování do smluvních 
vztahů mezi znalci a osobami, které nejsou orgánem veřejné moci. 
„Smluvní odměna musí být písemně sjednána před započetím výkonu 
znalecké činnosti“…. je nepřijatelné. Jak dlouho bude zpracování posudku 
trvat, záleží na mnoha různých okolnostech, které nelze předem odhadnout. 
Pro úplnost uvádíme, že ve znaleckém deníku je sloupci č. 7 uvedena 
Úhrnná účtovaná odměna a náhrada nákladů; ve sloupci č. 8 uvedena Výše 
přiznané odměny a náhrady nákladů. Dále má znalec k dispozici účetní 
doklady sloužící jako podklad pro daňové přiznání. Navíc v jiných odvětví 
platí možnost ústního sjednání či pouze např. e-mailového potvrzení. 

Vyhověno jinak. 

Na základě dohody s připomínkovým místem dojde 
k vypuštění věty druhé v § 29 odst. 3. Tato věta 
bude přesunuta do důvodové zprávy, dále bude 
uvedeno, že písemně sjednaná odměna nemusí být 
stanovena pevnou konečnou částkou, ale např. 
určením hodinové sazby či vymezením dalších 
nákladů.  

 Z 14. K § 30 odst. 6 
Text druhé věty nesouvisí se zbývajícím obsahem § 30, který upravuje 
náhradu za ztrátu času a náhradu hotových výdajů. Je třeba vypustit, resp. 
přesunout do § 29, který řeší odměny.  Současně konstatujeme, že v situaci, 
kdy úpravy mezd, platů, důchodů i nákladů jsou obvykle každoroční, 
považujeme tříleté lhůty zcela nedůvodné, nepodložené a diskriminační. 
Podle našeho názoru i zde je na místě lhůta roční. 

Částečně vyhověno. 

Odstavec 6 bude přesunut do ustanovení § 29. Co se 
týče pravidelného vyhodnocování odměn, pak lze 
konstatovat, že si lze jen stěží představit, že by 
každoročně byly tyto odměny vyhodnocovány a 
případně by byla jejich výše upravována. Analýzu 
je pochopitelně možno každoročně provést, a 
zřejmě tomu tak i bude, ale není možno počítat 
s tím, že každá detekovaná změna/navýšení/snížení/ 
bude automaticky znamenat každoroční změnu 
prováděcích předpisů. To by ani s ohledem na délku 
legislativního procesu ani s ohledem na zásadu 
legislativní zdrženlivosti nebylo racionální. Dále lze 
poznamenat, že jiné profese jako advokáti, notáři či 
exekutoři nemají zavedeno pravidelné 
vyhodnocování výše odměn a jejich případnou 
„valorizaci“. Jedná se spíše o jakýsi ústupek 
znalcům, neboť dlouhodobě v minulosti bylo 
prakticky nemožné navyšovat odměny, a to i 
s ohledem na negativní postoj MF a MV 
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k takovému navyšování. Znalci však nemůžou být 
nad rozumnou míru zvýhodňováni oproti jiným 
profesím, to by byla pozitivní diskriminace. 

 Z 15. K § 31 
Požadujeme upravit text takto: 
„§ 31 
Poskytnutí zálohy 
Znalec má nárok na poskytnutí přiměřené zálohy na znalečné.“. 
 
Zálohy na zpracování znaleckého posudku jsou zpravidla vybírány od 
účastníků řízení předem, takže poskytnutí přiměřené zálohy znalci nic 
nebrání. 

Vysvětleno. 

Toto opatření nelze zavést povinně ve vztahu 
k soukromoprávním zadavatelům, bylo by tak 
možno jej zřejmě realizovat pouze ve vztahu 
k orgánům veřejné moci. Z obecného hlediska lze 
zejména konstatovat, že soudům či orgánům 
činným v trestním řízení by musely být za tímto 
účelem poskytnuty dostatečné finanční prostředky 
(muselo by být zohledněno v rozpočtu). 

Bylo by rovněž nutné si stanovit, v jaké maximální 
výši by se zálohy mohly poskytovat, a z čeho by se 
při jejich stanovování vycházelo. Pokud by se 
vycházelo z odhadů znalců, je zde obava 
z účelového navyšování odhadů. Je nutno si dále 
uvědomit, že když se znalci vyplatí záloha, která se 
navíc bude vyplácet zřejmě na základě vlastního 
odhadu znalce a nikoli na základě nějakých 
objektivních měřitelných skutečností, může dojít 
k tomu, že znalec podá nekvalitní, opožděný či 
jinou vadou trpící znalecký posudek a odměna mu 
bude snížena nebo zcela odepřena. Mohlo by tedy 
dojít k tomu, že nejenom že by nedostal nic dalšího 
zaplaceno, ale musel by i zálohu vracet, což nemusí 
vždy proběhnout zcela bezproblémově. 

 Z 16. K § 32 
Požadujeme text upravit takto :  
„§ 32 

Částečně vyhověno. 

Po dohodě s připomínkovým místem bude lhůta 
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Vyúčtování a úhrada 
Byl-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, je znalec povinen 
vyúčtovat znalečné zároveň s podáním znaleckého posudku. O jeho výši 
rozhodne orgán veřejné moci, který rozhodl o ustanovení, a to bez 
zbytečného odkladu. Znalečné se uhradí nejpozději do 30 dnů od podání 
znaleckého posudku.“. 
Směrnice o postupu proti opožděným platbám standardně počítá v 
obchodních transakcích se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů. V případě 
opožděných plateb mají věřitelé automaticky nárok na úrok z prodlení a 
náhradu nákladů spojených s vymáháním. V případě znalců jsou lhůty pro 
úhradu znalečného závislé především na termínu nabytí právní moci 
usnesení o přiznání znalečného, nikoliv na datu odevzdání znaleckého 
posudku. Pokud orgán veřejné moci vydá usnesení o přiznání znalečného 
do 1 měsíce od předání znaleckého posudku, proti tomuto usnesení bude 
podáno odvolání, usnesení nabude právní moc třeba po dvou letech a znalec 
obdrží znalečné do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení, vše 
proběhlo v souladu se zákonem. Znalec nemá nárok na úroky z prodlení a 
ani náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s opožděnou výplatou 
znalečného. Náklady vzniklé znalci s úhradou znalečného po několika 
měsících či letech tak ve skutečnosti zcela neopodstatněně a nespravedlivě 
krátí přiznanou znaleckou odměnu. 

zkrácena na 30 a 15 dní, tedy 45 dní místo 
stávajících 60 dní. 

 Z 16. K § 33 odst. 3 
Požadujeme text odstavce 3 upravit takto: 
„(3) Shledá-li orgán dohledu v rámci kontroly znaleckých posudků 
zaměřené na jejich soulad zejména s právními předpisy a obecně 
uznávanými postupy a standardy a pravidly daného oboru a odvětví, 
závažné nedostatky, zahájí řízení o přestupku; na menší nedostatky znalce 
upozorní a uzná-li to za vhodné, rozhodne o udělení výstrahy, případně 
rozhodne o rozšíření kontroly nebo zopakování kontroly po uplynutí 
přiměřené doby.“. 
Jsme toho názoru, že současný systém přezkoumávání znaleckých posudků 
a jejich kontrola formální i věcné správnosti je funkční a dostatečný. 
Navrhujeme ponechat dle současného platného stavu pro komplikovanost, 
navrhované změny jsou nadbytečné. Jednalo by se o zbytečné vícenáklady 

Vysvětleno. 

Nedomníváme se, že kontrolu znaleckých posudků 
lze považovat za samoúčelnou administrativu, jak 
uvádí MF ve své připomínce. Nejsem si rovněž 
vědomi toho, z čeho MF (jako resort pod který 
výkon znalecké činnosti nespadá, ani tento resort 
nevykonává dohledovou činnost nad znalci) vychází 
při tvrzení, že současný systém kontroly správnosti 
je funkční a dostatečný, protože zjištění MSp jsou 
přesně opačná. O správnosti nebude pochopitelně 
rozhodovat pouze úředník na MSp, ale po odborné 
stránce i ve spolupráci s odbornými poradci, tedy 
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a samoúčelnou administrativu. Současná úprava s přezkumy umožňuje 
naplnit požadovaný účel a přehled nad činností znalců v míře plně 
dostačující. 
Navíc máme pochybnosti o tom, zda je reálné, soudce, resp. úřední 
Ministerstva spravedlnosti „od stolu“ rozhodl, který ze znalců podal 
správný posudek a který je nesprávný? Takto komplikovanou otázku podle 
našeho názoru může adekvátně posoudit jedině konzilium odborníků v 
příslušném oboru, odvětví a specializaci. Vzhledem k rozsahu oborů a 
odvětví je třeba více využívat profesních sdružení a zejména všeoborové 
Komory soudních znalců ČR k zajištění odborného servisu u příslušných 
poradních sborů krajských soudů, mezi nimiž jsou v této oblasti rozdíly a 
nejednotnost. Je otázkou, zda by nebylo vhodné, aby byla zřízena Komora, 
která bude garantovat kvalitu znalců, jako je tomu např. v Rakousku nebo v 
Německu. 

poradním sborem. Komora soudních znalců není 
komorou zřízenou na základě zákona ani jedinou 
komorou/organizací zabývající se znaleckou 
činností na území ČR a opravdu tak není možno na 
ni přenášet natolik zásadní činnost jako je kontrola 
správnosti znaleckých posudků. A zakotvení této 
komory do zákona jednoznačně odmítáme, viz 
podrobněji důvodová zpráva.  

Pozn. MV rovněž nesouhlasí s komorovým 
systémem a takový návrh by nepodpořilo. 

 Z 18. K § 33 odst. 4 a 5 
Požadujeme vypustit odstavce 4 a 5 a dosavadní odstavce 6 a 7 přečíslovat 
na odstavce 4 a 5. 
Minimální počet posudků by neměl být stanoven. To, že znalec podal méně 
než 3 posudky, není podle našeho názoru dostatečný podklad pro tvrzení, že 
tento znalec ztrácí kontakt s daným oborem a se znalectvím jako takovým. 
Může jít o odborníka, který se v oboru celoživotně vzdělává a vykonává 
činnost v daném oboru například jako lékař, vysokoškolský učitel či podle 
živnostenského zákona. Poptávka po znaleckých posudcích je (jak se 
ostatně uvádí i v důvodové zprávě) nepravidelná a ze strany znalců 
neovlivnitelná. Zakotvení úpravy znamenající vyškrtnutí znalce z důvodu 
nepodání minimálního množství posudků proto nepovažujeme za adekvátní. 
Úpravu, podle které by se tento postup neaplikoval v případech zvláštního 
zřetele hodných, považujeme spíše za problematickou (s ohledem na 
administrativní zátěž i případné korupční riziko). 

Vysvětleno. 

Je pravdou, že poptávka po znaleckých posudcích je 
neovlivnitelná, to však neznamená, že pro všechny 
případy musí být v seznamu zapsáni i znalci tam, 
kde prakticky nejsou potřeba nebo jsou potřeba 
zcela výjimečně. Dokonce se domníváme, že takoví 
znalci nebudou nově mít ani zájem být dále zapsáni 
např. s ohledem na povinnost být pojištěn. Nicméně 
toto opatření primárně necílí na znalce z raritních 
oborů, kde zákon umožňuje (a důvodová zpráva 
podrobněji uvádí) že může z výjimečných důvodů 
být od tohoto vyškrtnutí upuštěno. Cílem tohoto 
mechanismu jsou spíše znalci z frekventovaných 
oborů, kteří tuto činnost prakticky ani nechtějí 
vykonávat, ale titul znalce využívají spíše 
v konkurenčním boji, získání prestiže apod. Dílčím 
cílem je i omezit počet znalců tam, kde jich tolik 
není potřeba, což povede k tomu, že menší počet 
znalců bude zpracovávat větší počet znaleckých 
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posudků, získají v tom lepší praxi, zkušenosti a mj. 
i větší výdělky. 

V případě potřeby je vždy možné ustanovit znalcem 
osobu „ad hoc“, není pro to ale nutné, aby tato 
osoba byla permanentně zapsána v seznamu, když 
prakticky vykoná stejnou činnost, jako by to byla 
osoba jmenovaná „ad hoc“.  

 Z 19. K § 36 obecně 
Některé přestupky je možné označit obecně za nezávažné a sankce za ně 
navrhované za neúměrně vysoké. Jako sankčně předimenzovaná se nám 
jeví např. skutková podstata uvedená v odstavci 1 písm. f) nebo l), a to i s. s 
ohledem na navrhovaný „zbytkový postih“ formou výstrahy upravený v § 
39 návrhu. V této souvislosti požadujeme přehodnocení vymezení 
přestupků nebo alternativně větší diferenciaci pokut. 

Částečně vyhověno. 

Pokuty budou více diferenciovány.  

 Z 20. K § 36 odst. 1 písm. g) 
Požadujeme toto ustanovení  vypustit a to v návaznosti na naší připomínku 
k § 29 odst. 3. 

Vysvětleno. 

 Z 21. K § 36 odst. 1 písm. j) 
Požadujeme vymezit přestupek uvedený pod písmenem j) jednoznačně 
(použití „pojmu „řádné vedení“ by mohlo vyvolávat výkladové nejasnosti). 
Navrhujeme upravit text písmene j) takto: 
„j) v rozporu s § 1 odst. 5 nevede evidenci nebo evidenci nevede v souladu 
s § 25 odst. 2.“. 

Vyhověno. 

 Z 22. K § 36 odst. 1 písm. k a l) 
Skutková podstata přestupku by měla být formulována ve vztahu 
konkrétnímu ustanovení zákona. 

Vyhověno. 

 Z 23. K § 39  
Podle našeho názoru není možné ponechat udělení výstrahy zcela na 
libovůli Ministerstva spravedlnosti, resp. krajského soudu s vyloučením 
použití ustanovení správního řádu o řízení, a to s ohledem na vážné 

Vyhověno jinak. 

Výstraha bude nahrazena výtkou, jako je tomu i 
v jiných předpisech, např. v zákoně o soudech a 
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následky tohoto prostředku sui generis, kterým je jednak možné zveřejnění 
v seznamu a zejména pak fakt, že k udělení výstrahy může být přihlédnuto 
při rozhodování o sankci. Vzhledem k tomu, že se jedná de facto o sankční 
prostředek se zcela absentující úpravou skutkových podstat (je tak narušena 
základní zásada sankčních zákonných úprav – zásada legality), dále spolu s 
faktem, že výstrahu lze udělit prakticky za cokoli (s ohledem na ust. § 39 
odst. 1, kde je výstraha nadefinována jako následek za zbytkovou množinu 
zatím neznámých skutků),  požadujeme buď vypuštění tohoto institutu nebo 
doplnění podmínek, za nichž je možné výstrahu udělit a zapsat, a dále 
úpravu  možnosti obrany znalce v případech, kdy s udělením výstrahy 
nesouhlasí.   

soudcích či exekučním řádu. Nebude se 
zveřejňovat. Bude možno ji udělit za drobné 
nedostatky. Obrana proti ní bude existovat v rámci 
správního soudnictví. 

 

 Z 24. K § 47 
Mezi zrušované předpisy je třeba v souladu s Legislativními pravidly vlády 
(čl. 52) doplnit zákon č. 322/2006 Sb., část pátou zákona č. 227/2009 Sb. a 
zákon č. 444/2011 Sb. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

 D 1. Obecně:  
Jednotlivé části obsahující související změny je třeba v souladu s čl. 54 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády řadit v pořadí, v jakém byly 
novelizované právní předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů, Kromě toho 
upozorňujeme, že část pátá je předřazena před část čtvrtou a jako část čtvrtá 
jsou označeny dvě odlišné části. 

Nevyhověno. – v rozporu s první připomínkou. 

 D Při výčtech kumulativního charakteru e dle čl. 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády před slovem „a“ nepíše čárka. Tomuto pravidlu je třeba 
přizpůsobit i některé výčty v návrhu zákona, např. § 5 odst. 1, § 24 odst. 2, 
§ 25 odst. 2.  

Vyhověno. 

 D 3. Základní číslovky se dle čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
vyjadřují arabskými čísly. Z tohoto důvodu je třeba v textu návrhu zákona 
namísto slovního vyjádření čísla uvést číslo arabské, např. v § 7 odst. 2, § 
11 odst. 4, § 23 odst. 3, § 30 odst. 6, § 33 odst. 3 a 4 nebo v nově 
navrhovaném § 109a části třetí. 

Vyhověno. 
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 D 4. Doporučuje se provést revizi textu návrhu zákona stran správného 
užívání citace odstavců dle čl. 71 Legislativních pravidel vlády, např. § 14 
odst. 6, § 21 odst. 3, § 33 odst. 5. Totéž platí pro užívání citace písmen, 
např. § 4 odst. 2 písm. b). 

Vyhověno. 

 D 5. Doporučuje se upravit gramatické a stylistické nepřesnosti, např. v § 14 
odst. 3 úvodní část ustanovení gramaticky nenavazuje na všechna písmena; 
v § 14 odst. 6 větě první je za slovem „doklad“ uvedena nadbytečná čárka; 
ustanovení uvedeno nadpisem „Pojištění znalců, znaleckých kanceláří a 
znaleckých ústavů“ je chybně uvedeno jako § 15 namísto § 16; v § 20 odst. 
1 větě poslední je za slovem „Znalec“ uvedena nadbytečná čárka; v § 21 
odst. 1 je namísto slova „zákon“ užito slova „zákona“; v § 22 odst. 3 je 
namísto označení odstavců „1 a 2“ užito označení odstavců „1 až 2“; v § 23 
odst. 2 není formulace „označení znalec, znalecká kancelář nebo znalecký 
ústav“ správně vyskloňována; v § 25 odst. 2 chybí na konci úvodní části 
ustanovení čárka; v § 25 odst. 4 je vhodnější namísto výčtu „písm. a) až b) 
a d) až e)“ uvést výčet „písm. a), b), d) a e)“; v § 27 odst. 2 úvodní část 
ustanovení gramaticky nenavazuje na písmeno e); hlava upravující znalečné 
je namísto označení „Hlava III“ označena jako „Hlava IV“; v § 36 odst. 1 
úvodní části ustanovení je namísto spojky „a“ vhodnější využít spojky 
„nebo“; v § 39 odst. 1 je třeba namísto slova „povinností“ uvést slovo 
„povinnosti“; v § 44 odst. 1 je třeba kompletně zrevidovat, neboť zde chybí 
několik čárek; v § 45 odst. 4 je třeba namísto slova „zapsáni“ uvést slovo 
„zapsány“. 

Vyhověno. 

 D 6. K § 1 
Znaleckou činností se v souladu s odstavcem 1 rozumí „zpracování a 
podání znaleckého posudku a činnost, která bezprostředně směřuje k podání 
znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení“. Odstavec 2 v 
návaznosti na odstavec 1 upravuje, že hovoří-li se v zákoně o znalcích, 
rozumí se jimi i znalecké kanceláře a znalecké ústavy. Je však otázkou, zda 
lze výkladové pravidlo v odstavci 2 uplatnit např. v rámci § 26 či 27, které 
v některých ustanoveních hovoří pouze o znalcích, mají se však 
pravděpodobně na mysli také znalecké kanceláře či znalecké ústavy, neboť 
není zřejmé, zda pod definici znalecké činnosti lze podřadit např. 

Nevyhověno. 
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pozastavení znaleckého oprávnění nebo vyškrtnutí a výmaz ze seznamu. 
Definice znalecké činnosti totiž nehovoří o tom, že by se tato činnost 
vykonávala na základě znaleckého oprávnění, pouze definuje činnost jako 
takovou. 

 D 7. K § 4 odst. 2 písm. a) 
Toto ustanovení uvádí skutečnost, že místní příslušnost krajského soudu se 
řídí sídlem žadatele nebo znalce. V § 5 odst. 1 písm. g) je však uvedena 
doručovací adresa, nikoliv sídlo. Cizinec může mít sídlo v zahraničí, ale 
bude mít doručovací adresu v České republice, o sídle se zde nemluví. 
Doporučujeme tyto dvě ustanovení uvést do souladu např. tím, že by se v § 
4 odst. 2 písm. a) doplnila slova “nebo doručovací adresy na území České 
republiky.“ 

Vyhověno. 

 D 8. K § 5, 6 a 7 
Doporučuje se sjednotit názvy ustanovení § 5, 6 a 7 (podmínky vzniku vs. 
podmínky pro vznik).  
Doporučuje se sjednotit pořadí podmínek vzniku/pro vznik znaleckého 
oprávnění, které je v § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 odlišné.  
V § 7 odst. 1 se v písm. a) a h) uvádějí odlišné formulace, které mají 
významově vyjadřovat tutéž dobu (po dobu 3 let bezprostředně 
předcházejících dni podání žádosti vs. v posledních 3 letech). I zde 
doporučujeme sjednotit. 

Vyhověno. 

 D 9. K § 5 odst. 1 písm. c), § 6 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 1 písm. c): 
V těchto ustanoveních se uvádí, že znalec musí mít odpovídající materiální 
i personální zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti. 
Návrh zákona ani návrh prováděcího předpisu blíže nespecifikuje, v čem 
toto zázemí spočívá, ani nestanovuje základní kritéria, která by mělo 
splňovat. V praxi tak budou tato nařízení obtížně kontrolovatelná nebo 
vymahatelná. Doporučujeme uvést do prováděcího předpisu kritéria pro 
materiální i personální zázemí pro řádný výkon znalecké činnosti. 

Částečně vyhověno. 

Ustanovení bylo částečně upraveno, plus bylo 
doplněno další vysvětlení do důvodové zprávy.  

 

 D 10. K § 5 odst. 1 písm. e) 
V tomto ustanovení je potřeba uvést, o jaký seznam se jedná, neboť nebyla 
zavedena legislativní zkratka a pojem „seznam“ se v ustanoveních 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 43 z 171 

předcházejících § 5 navrhovaného zákona nevyskytoval. 

 D 11. K § 9 odst. 1 
Z textu tohoto ustanovení odst. 1 není zcela zřejmé, jaké trestné činy 
vylučují splnění podmínky bezúhonnosti. Z textu není zcela jasné, zda jde 
obecně o všechny úmyslné trestné činy a dále o nedbalostní trestné činy 
spáchané v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, nebo zda jde pouze 
úmyslné i nedbalostní trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem 
znalecké činnosti a dále nedbalostní trestné činy spáchané v souvislosti s 
výkonem znalecké činnosti. Pokud by se jednalo o druhý případ, 
doporučuje se neuvádět dělení trestných činů dle formy zavinění, ale pouze, 
že se jedná o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem znalecké 
činnosti, tedy formulaci, která by předešla nastíněné výkladové nejasnosti. 
Zároveň by bylo vhodné v tomto zpřesnit důvodovou zprávu. 

Vyhověno. 

 D 12. K § 9 ve vazbě na § 10 odst. 5 
V tomto ustanovení jsou používány pojmy „osoba“ a „žadatel“. 
Navrhujeme proto terminologické sjednocení. V souladu s § 10 odst. 5 musí 
být podmínky pro vznik znaleckého oprávnění (tedy i podmínka 
bezúhonnosti) splněny po celou dobu platnosti tohoto oprávnění. Držitel 
znaleckého oprávnění není v postavení žadatele, lze proto akceptovat znění 
§ 9 odst. 1 i odst. 5, nicméně v § 9 odst. 6 by měl být použit pojem osoba. 
Obdobně by mělo být přistoupeno ke znění § 9 odst. 7, kdy se dle našeho 
názoru uplatní zde normované pravidlo ve spojení s § 10 odst. 5 i v případě, 
že je právnická osoba již držitelem znaleckého oprávnění (nikoliv tedy 
žadatelem). 

Nevyhověno. 

 D 13. K § 10 
Doporučuje se zvážit změnu pojmového označení žádosti, neboť spojení 
„žádost o vznik znaleckého oprávnění“ je z hlediska gramatiky nevhodný. 
Žádost má v tomto případě směřovat k provedení zápisu do seznamu, 
kterým teprve vzniká znalecké oprávnění. V navrhovaném znění osoba žádá 
o samotnou skutečnost, nikoliv o provedení zápisu, na základě kterého tato 
skutečnost nastane. Vhodnější by proto bylo formulovat žádost jako „žádost 
o zápis do seznamu znalců“.  
Navíc i přístup předkladatele je v tomto ohledu nejednotný, neboť používá 

Vyhověno. 
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oba pojmy bez jakéhokoliv rozlišení mezi nimi. Například v § 7 odst. 1 
písm. a) se hovoří o žádosti o zápis do seznamu, v § 7 odst. 2 je zmiňován 
žadatel o vznik znaleckého oprávnění a zápis do seznamu (toto slovní 
spojení se v návrhu zákon objevuje pouze dvakrát). Na druhou stranu se 
pak v § 10 odst. 2 uvádí, že žadatel podává žádost o vznik znaleckého 
oprávnění a již se neuvádí, že by měl žadatel žádat i o zápis do seznamu. Je 
tedy třeba vyjasnit pravidla zapisování do seznamu znalců, tedy zda se 
podává jen jedna žádost (což je pravděpodobně záměr předkladatele), nebo 
i žádost o zápis. 

 D 14. K § 12 
Upozorňuje se, že v § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se uvádí, že 
ministerstvo za určitých okolností zapíše do seznamu právnickou osobu 
jako znaleckou kancelář, aniž by splnila podmínky uvedené v § 6 nebo 7. 
Ustanovení § 7 však vymezuje podmínky pro vznik znaleckého oprávnění 
znaleckého ústavu, nikoliv znalecké kanceláře. 

Vyhověno. 

 D 15. K § 14 odst. 3 
S ohledem na jednotnost legislativního textu se doporučuje v § 14 odst. 3 
písm. a) užít obdobné formulace jako v § 14 odst. 1 písm. l), tedy formulaci 
„údaj o udělených sankcích a výstrahách, nebylo-li rozhodnuto o jejich 
uveřejnění“.  
V § 14 odst. 3 písm. a) se dále doporučuje upřesnit, že se jedná o vyškrtnutí 
„ze seznamu“. 

Vyhověno. 

 D 16. K § 15 odst. 1 a 4 
Doporučujeme u osoby vykonávající jednorázově znaleckou činnost blíže 
specifikovat (a to alespoň v důvodové zprávě) „potřebné odborné 
předpoklady“, neboť na tuto osobu se hledí, jako by byla znalcem. 

Vyhověno. 

 D 17. K § 16 
Ustanovení § 16 odst. 4 písm. a) a b) neodpovídají důvodové zprávě, kde se 
uvádí, že „poprvé musí být doklad o uzavřeném pojištění předložen do 30 
dní ode dne zápisu do seznamu, následně pak vždy do konce kalendářního 
roku, na který se toto pojištění vztahuje.“ Dále se dává ke zvážení vhodnost 
nastavení lhůty vymezené pracovními dny, nikoliv pouze kalendářními dny, 

Vyhověno. 

Bude upravena důvodová zpráva a do textu zákona 
bude doplněno, že doklad o uzavřeném pojištění se 
předkládá příslušnému soudu. 
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a to zvláště při její značné délce (60 pracovních dnů).  
Doporučuje se v odstavci 4 specifikovat, komu má být doklad o uzavření 
pojištění nebo jeho změně doložen. 

 D 18. K § 18 odst. 2  
Navrhujeme doplnit, že se jedná o vyloučení z možnosti podat znalecký 
posudek v dané věci resp. konkrétním případě, a nikoli obecně. 

Vyhověno. 

 D 19. K § 19 odst. 3 
Doporučuje se nahradit spojení „na povinnost mlčenlivosti se nelze 
odvolat“ vhodnějším spojením, např. „povinnost mlčenlivosti neplatí“. 

Vyhověno. 

 D 20. K § 20 odst. 1 
V první větě navrhovaného znění je uvedeno „orgány veřejné moci ustanoví 
zpravidla znalce se sídlem v obvodu krajského soudu, v němž má orgán 
veřejné moci sídlo nebo pracoviště.“ – Výraz „zpravidla“ je ovšem značně 
relativizující a je otázkou, zda v této dikci nebude ustanovení pouze 
formální. Dáváme na zvážení, zda nestanovit pro stanovení znalce z obvodu 
jiného soudu podmínky (alespoň obecného charakteru). 

Nevyhověno. 

Znalci nemají ani dnes zaveden žádný princip 
teritoriality, účelově by se pak přihlašovali ke 
krajským soudům, kde je vyšší pravděpodobnost 
ustanovení znalcem. Často navíc v obvodu 
krajského soudu znalci s určitou specializací nejsou 
nebo jsou zaneprázdněni, pokud by pokaždé, když 
by chtěl soud přibrat znalce z jiného obvodu 
krajského soudu, musel toto posuzovat podle 
určitých podmínek a odůvodňovat to, bylo by to 
značně administrativně i časově náročné. 

 D 21. K § 21 
Pokud není dán významový rozdíl mezi výrazy „vykonání znaleckého 
úkonu“, který používá § 21, a „podání znaleckého posudku“, doporučuje se 
tyto formulace sjednotit. 

Vyhověno. 

 D 22. K § 23 odst. 3 
V § 23 odst. 3 je uvedeno, že znalec má povinnost uschovat stejnopis 
písemně podaného znaleckého posudku „nejméně pod (jedná se zřejmě o 
překlep) dobu deseti let ode dne podání znaleckého posudku“. S ohledem 
na zkušenosti z praxe v návaznosti na majetkové daně dáváme na zvážení 
prodloužení minimální doby archivace na 15 let. 

Nevyhověno. 
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 D 23. K § 26 
V § 26 odst. 3 doporučujeme upravit text takto: „ Žádost o pozastavení 
znaleckého oprávnění lze podat na dobu nejdéle 3 let. Tato lhůta může být 
na žádost prodloužena maximálně o další 3 roky.“.  
Není zřejmé, z jakého důvodu je v rámci institutu pozastavení znaleckého 
oprávnění přistoupeno ke znalci, znalecké kanceláři a znaleckému ústavu 
odlišně. Například z ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) vyplývá, že o 
pozastavení činnosti může požádat znalec nebo znalecký ústav, tedy nikoliv 
znalecká kancelář. Ani z důvodové zprávy není patrné, z jakého důvodu se 
toto ustanovení nevztahuje rovněž na znaleckou kancelář. 

Nevyhověno. 

Navrhovaná změna nevystihuje úmysl zákonodárce. 
Smyslem tohoto ustanovení je umožnit pozastavení 
nejdéle na dobu šesti let, ale žádat je možno 
opakovaně, s jediným omezením, že to může být 
nejdéle tři roky najednou. Ale znalec si může 
požádat o pozastavení na tři roky, pak se vrátí zpět, 
nějakou dobu činnost vykonává a může si opět 
pozastavit znalecké oprávnění na dobu 1 roku, pak 
si to prodloužit na další rok apod. Toto ustanovení 
platí i pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.  

 D 24. K § 27 odst. 2 a 3 
Upozorňuje se, že vzhledem ke skutečnosti, že se v případě výmazu a 
vyškrtnutí ze seznamu nejedná o výkon znalecké činnosti definované v § 1 
odst. 1, nelze na tento případ vztáhnout § 1 odst. 2, a tedy ani nelze pod 
pojmem „znalec“ rozumět rovněž znalecké kanceláře a znalecké ústavy. V 
takovém případě se pak ani ustanovení § 27 odst. 2 a 3 nemohou na 
znalecké kanceláře a znalecké ústavy vztahovat. 

Nevyhověno. 

 D 25. K § 27 odst. 1, 5 a 6 
Doporučuje se sjednotit nadpis § 27 se souslovím používaným v 
následujících odstavcích, a to na „Výmaz a vyškrtnutí ze seznamu“. Dále se 
dává ke zvážení v odstavcích 5 a 6 upřesnit, že se jedná o výmaz nebo 
vyškrtnutí „ze seznamu“. 

Vyhověno. 

 D 26. K § 27 odst. 6 
Jedním ze způsobů zániku znaleckého oprávnění má být výmaz. Jak z § 27 
tak i z důvodové zprávy k tomuto ustanovení vyplývá, že výmaz je 
následkem určité právní skutečnosti, a to např. smrti u znalce - fyzické 
osoby nebo zániku u právnické osoby – znalecké kanceláře nebo 
znaleckého ústavu. Ve spojení s těmito skutečnostmi (smrtí, zánikem) se 
jeví jako nesplnitelná povinnost ukládaná znalci, znalecké kanceláři nebo 
znaleckému ústavu, aby po svém výmazu ze seznamu vrátil bez zbytečného 

Nevyhověno. 
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odkladu znaleckou pečeť. 

 D 27. K § 29 odst. 4 
V tomto ustanovení se uvádí, že jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního 
provedení úkonu, může orgán veřejné moci odměnu zcela odepřít. Možnost 
odepřít smluvní odměnu však v legislativním textu stanovena není, ačkoliv 
dle důvodové zprávy je ustanovení § 29 odst. 4 dispozitivní povahy a 
„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).“ S ohledem na text důvodové zprávy se pak lze domnívat, že 
by z legislativního textu mělo vyplývat, že smluvní odměnu je možné 
odepřít. 

Nevyhověno. 

 D 28. K § 29 odst. 5, § 30 odst. 4 a část třetí druhý bod 18 (novela tr. řádu).  
Doporučuje se ustanovení týkající se plátců daně z přidané hodnoty upravit 
tak, aby bylo jasnější, že pouze v případě, že se jedná o plátce, bude 
odměna, náhrada hotových výdajů nebo náhrada za ztrátu času zvýšena o 
daň z přidané hodnoty, a to například takto: „pokud je znalec, znalecká 
kancelář nebo znalecký ústav povinen z odměny odvést tuto daň podle 
zákona o dani z přidané hodnoty“. 

Vyhověno. 

 D 29. K § 30 odst. 1 
Ustanovení mimo jiné uvádí, že znalec má právo na náhradu za pomeškaný 
čas. Vyvstává otázka, jaký čas je pomeškaný, když znalec není 
zaměstnancem, je podnikatelem v oboru znalectví a čas strávený přípravou 
znaleckého posudku je zahrnutý do znalečného. I místní šetření a obhlídka 
nemovitosti jsou součástí přípravy posudku, neboť bez seznámení se s 
těmito skutečnostmi by znalec nezískal celkové povědomí o předmětu 
znaleckého posudku. Tato náhrada se jeví jako nepřiměřená, duplicitní ke 
znalečnému. Současně upozorňujeme na rozdílnou dikci odstavce 1 
(„náhrada za promeškaný čas“) a odstavců dalších odstavců (“náhrada za 
ztrátu času“) 

Nevyhověno. 
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 D 30. K § 30 odst. odst. 3 
Z textu není jasné, kdo vlastně má nárok na náhradu hotových výdajů a 
náhradu za ztrátu času – je třeba formulovat jednoznačně. Současně by bylo 
vhodné vyjasnit (a to alespoň v důvodové zprávě), zda „hotové výdaje“ 
zahrnují i odměnu konzultanta. 

Nevyhověno. 

 D 31. K § 36 odst. 2 a § 37 odst. 2 
Není zcela jasné, k čemu se vztahuje text za středníkem. Doporučujeme 
uvést jednoznačně. S ohledem na to, že jde o ustanovení společné jak pro 
přestupky, které mohou spáchat znalci, tak pro přestupky, které mohou 
spáchat jiné osoby, doporučujeme současně tuto úpravu zařadit do § 38. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení bylo přeformulováno. 

 D 32. K § 37 
Úvodní část odstavce 1 hovoří o jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, 
avšak se již dále neuvádí, od koho je tato fyzická nebo právnická osoba 
jiná. Záměr navrhovatele lze seznat z důvodové zprávy, tedy že se jedná o 
jinou osobu než je znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav, avšak 
doporučuje se toto upravit i v normativním textu. 

Nevyhověno. 

Již dnes se to tak používá zcela bez problému. Je 
tím myšleno jiná FO a PO než znalec, znalecká 
kancelář či znalecký ústav. 

 D 33. K § 41 odst. 1 
Doporučujeme toto ustanovení členit pomocí písmen, v navrženém znění je 
nepřehledné. Současně upozorňujeme na chybnou interpunkci. 

Nevyhověno. 

 D 34. K § 42 
V tomto ustanovení chybí zmocnění k úpravě uvedené v § 46 odst. 3, tj. ke 
stanovení převodní tabulky oborů, odvětví, specializací a rozsahů 
znaleckého oprávnění podle příbuznosti. 

Nevyhověno. 

 D 35. K § 43   
Spojení „dosavadní právní úprava“ je třeba nahradit uvedením konkrétního 
předpisu (zřejmě „zákon č. 36/1967 Sb. ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona“). 
Pokud jde o odstavec 2, připomínáme, že je nutné respektovat základní 
principy (správního) trestání, zejména čl. 40 odst. 6 Listiny, který uvádí: 
Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, 
kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 49 z 171 

pachatele příznivější. 

 D 36. K Části  třetí -  změna zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,  
K § 109a odst. 1 
Nepovažujeme pak za šťastné navrhované ustanovení, které umožňuje v 
případě potřeba přibrání dvou znalců vypracování posudku znalci z téže 
znalecké kanceláře. Ve zvláště důležitých případech je dle našeho názoru 
důležité, a to zejména tehdy, jedná-li se o znalce ze stejného oboru a 
odvětví, zachovat relativní oddělenost posudků obou znalců. V případě 
jedné obchodní korporace lze očekávat, že tito dva znalci budou v rámci 
efektivity spolupracovat, čímž se pak vytrácí smysl vypracování dvou 
posudků. 

Nevyhověno. 

Jde o stejnou konstrukci, jakou dnes trestní řád 
užívá i ve vztahu ke znaleckým ústavům. Podstatné 
je, aby posudek zpracovaly dvě osoby, které jsou 
znalci v daném oboru a odvětví, protože tím je 
zajištěna větší erudovanost zpracovaného posudku, 
který je pak předložen příslušnou znaleckou 
kanceláří. Nejde o to, aby tyto osoby posudek 
zpracovávaly odděleně, ale aby byla zajištěna jeho 
větší erudovanost. 

 D 37. K části čtvrté – Změna zákona o správních poplatcích - § 51 
Z výčtu zákonů je třeba vypustit „zákon č. 357/2005 Sb.“ - novelizována 
pouze paragrafovaná část zákona, „zákon č. 41/2009 Sb.“ - část třicátá 
devátá – Změna zákona o správních poplatcích – čl. IX – byla zrušena, 
„zákon č. 457/2011 Sb.“- u legislativních návrhů týkajících se sazebníku již 
neuvádí, neboť novelizuje § 10 zákona o správních poplatcích a položku 21 
sazebníku, která byla nově upravena zákonem č. 458/2011 Sb.  
Na konci úvodní věty je třeba doplnit za zákon č. 224/2015 Sb. „zákon č. 
268/2015 Sb“. a na konci výčtu doplnit „zákon č. 318/2015 Sb., zákon č. 
113/2016 Sb., zákon č. 126/2016 Sb., zákon č. 137/2016 Sb. a zákon č. 
148/2016 Sb.“, který je zatím poslední novelou sazebníku zákona o 
správních poplatcích. 

Vyhověno. – bude řešeno v doprovodném 
předpise. 

 D 38. Návrh prováděcích právních předpisů - Příloha č. 3 k vyhlášce č. ../2017 
- Převodní tabulka 
Na několika místech (např. str. 90, 92, 97,…) je použit termín „účetní 
evidence“. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, upravuje rozsah a způsob 
vedení účetnictví; je proto nutno používat termín „účetnictví““. 

Vyhověno. – bude řešeno v doprovodném 
předpise. 
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Ministerstvo 
vnitra 

Z Obecně a k § 3:  
Dle návrhu zákona mají „v otázkách výkonu znalecké činnosti“ rozhodovat 
krajské soudy a Ministerstvo spravedlnosti, pokud je podle tohoto nebo 
jiného zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 
Předpokládáme, že tím není dotčena působnost správních orgánů 
ustanovujících znalce k podání znaleckého posudku podle § 56 správního 
řádu, resp. šířeji vůbec úprava správního řádu, neboť novelu správního řádu 
zákon neobsahuje a výraz „otázky výkonu znalecké činnosti“ by mohl být 
interpretován extenzivně.  
Navržený zákon pokládáme za nahrazení dosavadního zákona o znalcích 
a tlumočnících, který upravuje postavení znalců a výkon jejich činnosti, 
přičemž procesní postupy správních orgánů podle správního řádu zůstávají 
nedotčeny. Tak interpretujeme některá nová ustanovení zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, která platná právní úprava 
nezná a která se týkají např. ustanovení znalce, způsobu podání znaleckého 
posudku nebo jeho další doplnění nebo vysvětlení (například lze uvést 
povinnost orgánu veřejné moci se znalcem předem projednat zadání 
znaleckého posudku a lhůtu pro jeho podání, jakož i možnost případného 
prodloužení lhůty – viz § 20; ve správním řízení by mělo nicméně nadále 
platit, že lhůtu pro předložení znaleckého posudku autoritativně stanoví 
správní orgán, přičemž k prodloužení lhůty může dojít za předpokladu, 
bude-li dodržena prodloužená lhůta 60 dnů k vydání rozhodnutí správního 
orgánu, kterou pro tyto případy zakotvuje § 71 odst. 3 písm. b) správního 
řádu). Uvedené požadujeme postavit najisto a doplnit v tomto smyslu do 
důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 

Touto navrhovanou právní úpravou není 
pochopitelně dotčena možnost správního orgánu 
ustanovit k podání znaleckého posudku znalce. 
Základní dnes platné principy se touto právní 
úpravou nemění. Bude více rozvedeno v důvodové 
zprávě. 

 Z Obecně a k § 7 a 45 odst. 3 – znalecké ústavy:  
Postrádáme členění znaleckých institucí na dva oddíly. Není jasné, proč 
předkladatel opustil desetiletí zaběhnutý a funkční systém rozdělení 
znaleckých institucí do dvou oddílů. Bylo opodstatněné, že ve II. oddíle 
působí ústavy, které díky své odborné kredibilitě a renomé podávají 
znalecké posudky v těch odborně nejnáročnějších případech, a proto je 
s nimi také počítáno pro revizní znalecká zkoumání, kdy předchozí dva 
znalci či znalecké instituce zapsané v I. oddíle došli k rozdílným závěrům. 
Znalec - fyzická osoba nemůže mít nikdy srovnatelné vědecké zázemí 

Vysvětleno. 

Tato problematika byla již dříve s Ministerstvem 
vnitra na společných jednáních diskutována a 
současný návrh zákona byl v tomto ohledu ze strany 
MV odsouhlasen. Znalecké ústavy prvního oddílu 
bude nově prakticky existovat ve formě znaleckých 
kanceláří a znalecké ústavy druhého oddílu, které 
jsou spíše veřejnoprávního charakteru i dnes, 
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a pravděpodobně ani technické vybavení, aby si mohl dovolit přezkum 
posudku znaleckého ústavu např. na úrovni Akademie věd České republiky. 
Kriminalistický ústav Praha má bohaté zkušenosti s podáváním revizních 
znaleckých posudků, které jsou v praxi hojně využívány a pro soudy jsou 
často klíčovým vodítkem při závěrečném rozhodování. Domníváme se, že 
instituty, které jsou funkční, je třeba udržet, nikoliv rušit. Kromě toho je 
třeba vzít v potaz, že ústavy zapsané v současné době ve II. oddíle budovaly 
svá postavení mnohdy dlouhá desetiletí (Kriminalistický ústav Praha již 
bezmála 60 let) a ústavy zapsané dosud v I. oddíle by se bez jakékoliv 
zásluhy nebo vědeckého snažení (zejména jde o instituce nově uvedené 
jako výjimka v § 7 odst. 2) ocitly na stejné úrovni jako např. 
Kriminalistický ústav Praha nebo Technický ústav požární ochrany. V I. 
oddíle by měly zůstat jak současné znalecké instituce, tak i eventuálně nově 
vzniklé znalecké kanceláře. Pro účely znalecké činnosti považujeme členění 
na soukromoprávní a veřejnoprávní instituce zcela irelevantní. 

zůstanou znaleckými ústavy. Platí zde pouze 
výjimka pro organizační složky státu a jejich 
součásti, což bylo ostatně rovněž důsledně 
diskutováno s Ministerstvem vnitra a na výslovnou 
žádost MV byla tato výjimka do zákona doplněna, 
neboť organizační složky státu, svým charakterem 
rozhodně více odpovídají znaleckým ústavům než 
znaleckým kancelářím.  

 Z K § 1 odst. 2, § 15 a dalším ustanovením:  
Chápeme záměr předkladatele, který v zájmu přehlednosti návrhu stanovil v 
§ 1 odst. 2, že „Nestanoví-li zákon jinak, pro výkon znalecké činnosti 
znaleckých kanceláří a ústavů platí ustanovení o výkonu znalecké činnosti 
znalců.“, přičemž některá ustanovení pak obsahují speciální úpravu pro 
každou z těchto kategorií. Z řady dalších ustanovení však nevyplývá, kterou 
z kategorií měl navrhovatel právě na mysli. Obecně proto dáváme na 
zvážení vhodnost tohoto pojetí, konkrétně pak požadujeme vyjasnění § 16 
(Pojištění znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů). 

Částečně vyhověno. 

Je možno text revidovat tak, aby bylo vždy zřejmé, 
co se myslí, není však z důvodu přehlednosti textu 
možno doplnit všude i označení „znalecká kancelář, 
znalecký ústav“. 

 Z K § 1 odst. 5 a § 25: 
Požadujeme vyjasnit záměr předkladatele ohledně vedení evidence 
znaleckých posudků ze strany znalců a Ministerstva spravedlnosti. Ve 
vztahu k § 1 odst. 2 upozorňujeme, že znalec zapisující své posudky do 
ministerstvem spravované evidence nebude evidenci vést, nýbrž bude jejím 
uživatelem ve smyslu nové definice informačního systému veřejné správy 
podle aktuálně připravované novely zákona č. 365/2000 Sb. (č. j. vlády 
469/16). Pokud by snad měl mít povinnost vést určitou soukromou evidenci 
(odpovídající znaleckému deníku) a následné z ní údaje zapisovat do 

Vyhověno. 
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evidence vedené Ministerstvem spravedlnosti, je třeba oba tyto instituty 
dostatečně odlišit. Ze systematického hlediska je i matoucí zařazení 
ustanovení obsahujícího základní povinnost znalců do § 1, tedy mimo 
paragraf jinak komplexně evidenci upravující.  

 Z K § 3 a § 4:  
Požadujeme řádně zdůvodnit navrženou koncepci, dle které mají být 
k řízení v prvním stupni ve věcech znalců a žadatelů o vznik znaleckého 
oprávnění znalce, tedy k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, 
příslušné krajské soudy. Třebaže v určitých případech již soudy vykonávají 
veřejnou správu v režimu správního řádu a lze na ně nahlížet jako na jiné 
orgány ve smyslu jeho § 1 odst. 1, jsou primárně povolány k výkonu 
soudnictví a nejsou součástí soustavy veřejné správy (k tomu srov. např. 
nutnost určení nadřízeného správního orgánu krajského soudu v § 41 odst. 2 
návrhu zákona). 

Vysvětleno. 

Kromě skutečnosti, že je to již současný model, je 
podrobnější zhodnocení této varianty obsaženo 
v RIA, předpisy jako správní řád se pochopitelně 
použijí, není však nutné na ně explicitně v zákoně 
odkazovat. 

 Z K § 7 odst. 2:  
Navrhujeme upravit znění odstavce následujícím způsobem: „(2) Je-li 
žadatelem o vznik znaleckého oprávnění a zápis do seznamu organizační 
složka státu nebo její součást, je podmínka pro zápis do seznamu uvedená v 
odstavci 1 písm. a) splněna rovněž, pokud prokáže odbornou způsobilost k 
výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví a případně specializaci 
jiným způsobem. Podmínka pro zápis do seznamu uvedená v odstavci 1 
písm. e) se nevztahuje na organizační složku státu nebo její součást.“. Jak je 
uvedeno v předkládací zprávě, pro jiná obdobná odborná pracoviště je 
žádoucí zavedení určitých zákonných výjimek pro vznik znaleckého 
oprávnění znaleckého ústavu, které budou odpovídat rozsahu působnosti, 
vykonávané činnosti a plnění zákonných úkolů. Útvary policie s celostátní 
působností (resp. Pyrotechnická služba), jsou smyslu § 7 zákona č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
považovány za součásti organizační složky státu a účetní jednotky 
ministerstva. Přijetím zásadní připomínky dojde k odpovídajícímu 
upřesnění rozsahu výkladu pojmu organizační složky státu ve znění návrhu 
zákona obdobně jako např. u odstavce 1 písm. a) (vysoké školy nebo její 
součásti). Připomínku je nutné zohlednit i v dalších ustanoveních, tj. v § 7 

Vyhověno jinak. 

Bude doplněna „součást organizační složky“ (MF 
potvrdí, že je to možné a není to v rozporu 
s finančními zákony). 

Dále bude uvedeno, že u organizačních složek státu 
je možno schválení kolektivním orgánem nahradit 
aprobací, ke které dojde na základě vnitřních 
předpisů organizační složky státu nebo její součásti. 
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odst. 1 písm. a), § 15 odst. 4 a § 24 odst. 4 § 45 odst. 3. 

 Z K § 10:  
Upozorňujeme, že znaleckou činnost mohou vykonávat pouze takové 
osoby, které splní nejen daný standard odbornosti, ale mají i další zákonná 
oprávnění, která takovou osobu opravňují k dalším úkonům, které jsou pro 
výkon znalecké činnosti fakticky nezbytné. Jako příklad lze uvést oprávnění 
k manipulaci s nebezpečným materiálem (vojenským materiálem resp. 
vojenskou municí, vojenské výbušniny) a dalším bezpečnostním 
materiálem zákona podle č. 229/2013 Sb. Požadujeme proto do zákona 
(nejspíše do § 10) doplnit příslušné ustanovení, které podmíní vznik 
znaleckého oprávnění právě skutečností, že žadatel o vznik znaleckého 
oprávnění disponuje příslušným oprávněním (povolením).  
Tuto podmínku pak bude zapotřebí zohlednit i v § 15. 
Odstavec 2 je třeba jednoznačně zpřesnit tak, aby bylo zřejmé, zda se 
dovětek „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ vztahuje ke zveřejnění 
formuláře Ministerstvem spravedlnosti, anebo k podání žádosti o vznik 
znaleckého oprávnění. Z důvodové zprávy vyplývá, že záměrem bylo 
zakotvení tohoto způsobu podání/zveřejnění v obou případech. Ve vztahu 
ke způsobu podání žádosti, kterou se zahajuje předmětné správní řízení, se 
tím vylučují další možné způsoby podání žádosti podle § 37 odst. 4 
správního řádu, což lze akceptovat pouze za předpokladu, že jde o odchylku 
opodstatněnou a řádně zdůvodněnou. 
Pokud jde o zveřejnění formuláře, dovolujeme si připomenout, že slova 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na internetu, 
a proto je doporučujeme nahradit slovy „na svých internetových stránkách“. 

Vysvětleno, částečně vyhověno. 

S dalšími doplňkovými požadavky na osobu znalce 
je počítáno, viz vyhláška obsahující kvalifikační 
požadavky. 

Co se týče podávání žádosti a zveřejnění formuláře, 
bude upraveno a zdůvodněno, aby byl úmysl 
zákonodárce zřejmý. 

 Z K § 11: 
Z navržené podoby § 11 není dle našeho mínění patrné, že obě části vstupní 
zkoušky je možno skládat nezávisle na sobě a mají být i nezávisle na sobě 
zpoplatněny.  
Spojení „doručení žádosti“ v odst. 2 navrhujeme nahradit spojením „podání 
žádosti“, neboť správní orgán doručuje, zatímco vůči správnímu orgánu se 
činí podání. 

Vysvětleno. 

Cílem tohoto opatření nebylo skládat zkoušky 
nezávisle na sobě. Vždy je nutno složit první 
obecnou část vstupní zkoušky. Placení je myšleno 
jako postupné, bude více rozvedeno ve vyhlášce. 

Doručení žádosti bude nahrazeno spojením podání 
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žádosti. 

 Z K § 14 odst. 1 písm. m): 
Požadujeme doplnit, aby bylo v seznamu zapsáno, od kdy je znalecká 
činnost pozastavena, neboť např. při revizním zkoumání je zjištěno, že 
znalec, který podal posudek, má momentálně pozastavenou činnost.  

Vyhověno. 

 Z K § 14 odst. 4:  
Dle navrhovaného ustanovení znalci, který nemá do okamžiku zápisu do 
seznamu přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí příslušný krajský soud 
identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob. Způsob 
přidělování identifikačních čísel osob je nicméně upraven v § 26 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 agendové 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.  

Vyhověno. 

(v návaznosti na § 24 písm. a) novely zákona o 
základních registrech) 

 Z K § 14 odst. 5:  
Dle našeho názoru z navrhovaných ustanovení jednoznačně nevyplývá, že 
změnu údajů, které jsou vedeny jako referenční údaje v základních 
registrech, nemusí znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy oznamovat 
příslušnému krajskému soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti. Požadujeme 
proto v § 14 odst. 5 tuto skutečnost stanovit zřetelněji. 

Vysvětleno. 

Toto ustanovení bylo převzato ze živnostenského 
zákona, nedomníváme se, že by bylo nejasné. 

Na základě připomínek k zákonu o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích bude toto 
ustanovení ještě doplněno. 

 Z K § 15 odst. 1 písm. c): 
Požadujeme upravit dané ustanovení tak, aby nedocházelo k výkladovým 
nejasnostem. Máme za to, že úmyslem předkladatele bylo stanovit, obdobně 
jako v předchozí úpravě, že existují tři důvody pro ustanovení znalce 
nezapsaného do seznamu, a to: 1.) že není žádný zapsaný znalec pro daný 

Vyhověno. 
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obor a odvětví, popř. specializaci, nebo 2.) žádný zapsaný znalec nemůže 
z různých důvodů úkon provést, nebo 3.) by provedení úkonu zapsaným 
znalcem bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo obtížemi. Už stávající 
úprava § 24 zákona o znalcích a tlumočnících neodpovídá formálně 
požadavku na určení alternativního výčtu, ten však bylo možné dovodit 
logicky. V navrhovaném § 15 odst. 1 písm. c) požadujeme precizovat 
úpravu tak, aby o výkladu ustanovení nebylo pochyb, konkrétně např. 
nahradit slova „a zároveň“ slovy „, nebo“. Dále doporučujeme za slovo 
znalcem doplnit „zapsaným v seznamu“. 

 Z K § 18:  
V odstavci 1 se hovoří o zadavateli a dále orgánu veřejné moci, který 
znalecký posudek zadal nebo provádí řízení. Pojem „zadavatel“ není 
v zákoně definován, z dalších ustanovení však dle našeho názoru vyplývá, 
že zadavatelem může být jak soukromý zadavatel, tak orgán veřejné moci 
(srov. např. § 29 odst. 2, který stanoví, že „je-li zadavatelem orgán veřejné 
moci…“). Uvedené je stěžejní ve vztahu k povinnostem, které má znalec 
vůči zadavateli, např. oznámit mu skutečnosti nasvědčující jeho vyloučení, 
jakož i ve vztahu k oprávněním zadavatele vůči znalci. Požadujeme tedy 
buď zakotvit definici zadavatele, anebo dané ustanovení upravit, neboť 
„orgán veřejné moci, který znalecký posudek zadal“ by měl být 
zadavatelem. 
V odstavci 3 se zakotvuje použití daného ustanovení také pro konzultanta, 
avšak není zřejmé, v jakém smyslu má jít o použití pouze „přiměřené“. 
Požadujeme proto dané řešení vyjasnit a zpřesnit. 

Vysvětleno. 

Do důvodové zprávy bude doplněno, co se myslí 
pojmem „přiměřeně“.  

 

 Z K navrhovanému § 23 odst. 2:  
Domníváme se, že v případě znalců je namístě používat k elektronickému 
podpisování kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Ra3kolstvídy (EU) č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“), 
jako tomu bude v případě podepisování úkonů notářů (viz část osmá 
sněmovního tisku 764). Pouze tomuto typu elektronického podpisu 
přiznává nařízení eIDAS stejné právní účinky jako vlastnoručnímu podpisu 

Vysvětleno. 

Ustanovení týkající se elektronického podpisu bylo 
již s MV konzultováno a bylo takto odsouhlaseno. 
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a musí být uznáván ve všech členských státech. Z pohledu nařízení eIDAS 
pak kvalifikovaný elektronický podpis nabízí nejvyšší míru záruky v 
autenticitu elektronického podpisu – elektronický podpis byl vytvořen 
osobou, pro kterou byl vydán kvalifikovaný certifikát pro elektronický 
podpis, tzv. podepisující osobou a jeho bezpečnost je zajištěna použitím 
kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. 

 Z K § 24:  
Požadujeme umožnit, aby znalecký posudek mohl obsahovat i obrazovou 
dokumentaci, pokud je to účelné. V posudcích Kriminalistického ústavu 
Praha jde dlouhodobě o standardní záležitost, přispívá to k objektivitě a 
snazšímu pochopení tvrzení znalců v posudcích.  
Postavení znaleckých pracovišť bezpečnostních sborů vyžaduje v některých 
případech nezveřejňování veškerých postupů, a to jednak kvůli ztrátě know-
how a také proto, aby zejména v trestním řízení nebyly pachatelům 
zpřístupněny specifické postupy policie; do budoucna by takto poučení 
pachatelé mohli presumovat policejní postupy a znesnadnit či dokonce 
zabránit prověřování jejich trestné činnosti. Zrovna v této části zákona by 
výjimka pro bezpečnostní sbory byla účelná.  

Částečně vyhověno./Vysvětleno. 

 Z K § 25 odst. 1:  
Z navrhovaného ustanovení § 25 odst. 1 a důvodové zprávy k 
navrhovanému zákonu vyplývá, že evidence znaleckých posudků bude 
vedena v elektronické podobě. Z tohoto důvodu se domníváme, že se bude 
jednat o informační systém veřejné správy. V zájmu snazší interpretace 
požadujeme v daném ustanovení výslovně uvést, že evidence znaleckých 
posudků je informačním systémem veřejné správy. 

Vyhověno. 

 Z K § 26 odst. 6:  
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení nezbytnosti vyloučení 
odkladného účinku opravného prostředku (odvolání nebo rozkladu). Sám 
správní řád umožňuje správnímu orgánu vyloučit odkladný účinek zásadně 
pouze v případě, kdy to naléhavě vyžaduje veřejný zájem nebo kdy hrozí 
vážná újma některému z účastníků. Vylučuje-li odkladný účinek zvláštní 
zákon, je třeba, aby taková výluka byla podložena důvody obdobnými nebo 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva bud doplněna. 
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srovnatelnými. 

 Z K § 29 odst. 4: 
Postrádáme možnost přiměřeně zkrátit odměnu znalce v případě, že 
neprovedl úkon řádně nebo ve stanovené lhůtě (viz stávající § 17 odst. 3 
zákona o znalcích a tlumočnících). Nově má být krácení umožněno jen pro 
nesplnění požadavků v § 24, které se týkají převážně náležitostí znaleckého 
posudku a nehledí se zde na nesplnění lhůty pro podání posudku (§ 20 odst. 
1 návrhu zákona) a krácení odměny z důvodu podání nekvalitního nebo 
opožděného posudku bylo přesunuto do vyhlášky. Dle našeho názoru lze ve 
vyhlášce upravit pouze podrobnosti, zatímco obecná možnost z tohoto 
důvodu snížit odměnu musí být upravena zákonem.  

Vyhověno. 

Podrobnosti jsou stanoveny vyhláškou, ale tato 
skutečnost bude doplněna i do zákona, nebylo cílem 
měnit stávající praxi. 

 Z K § 33 odst. 4:  
Dovolujeme si připomenout, že jsme (Kriminalistický ústav Praha) již 
opakovaně poukazoval na problémy spojené s absencí státní regulace počtu 
znalců. Nyní navrhované ustanovení § 33 odst. 4 toto jednoznačně 
potvrzuje, když zavádí pro znalecké subjekty, které i kvůli nedostatku 
poptávky nevypracovaly dostatek znaleckých posudků, vyškrtnutí.  

Vysvětleno. 

K regulaci počtu znalců není možno přistoupit, více 
odůvodnění viz RIA. 

 Z K § 36 a § 37:  
Oblast správního trestání je třeba upravit v souladu se zásadami 
tvorby skutkových podstat přestupků. Skutkové podstaty navrhujeme 
upravit v rámci jednoho ustanovení s tím, že skutkovým podstatám se 
speciálním subjektem (znalec, znalecký ústav nebo znalecká 
kancelář) by měly předcházet skutkové podstaty se subjektem 
obecným (fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba). 
Rovněž je třeba vyjasnit a odlišit, kdy se určitého jednání může 
dopustit pouze znalec, a kdy rovněž znalecký ústav nebo znalecká 
kancelář. Zákon sice stanoví, že pro výkon znalecké činnosti 
znaleckých kanceláří a ústavů platí ustanovení o výkonu znalecké 
činnosti znalců (§ 1 odst. 2), některé povinnosti jsou však znaleckým 
kancelářím uloženy výslovně (např. oznamovací povinnost podle § 
10 odst. 4) nebo přiměřeně (§ 21 odst. 3) a je proto otázkou, jak 

Vyhověno – právní úprava přestupků byla 
přepracována po konzultaci s připomínkovým 
místem. 

Pro úplnost jenom doplňujeme, že některé výjimky 
oproti obecné právní úpravě požadujeme ponechat 
např. prodloužení objektivní lhůty k projednání 
přestupku z důvodu dohledové činnosti, která se 
provádí jednou za pět let či možnost předřadit 
přestupky znalců přestupkům fyzických osob, 
neboť znalci jsou primárním subjektem, kterého se 
tento zákon týká apod. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 58 z 171 

posuzovat případy, kdy tomu tak není (např. povinnost vést evidenci 
znaleckých posudků), popř. z povahy věci dle našeho názoru být ani 
nemůže (vyloučení pro podjatost podle § 18). 
Dále je třeba doplnit odkazy na příslušná hmotněprávní ustanovení, 
jejichž porušení se trestá, přičemž bez odkazu lze ponechat pouze 
jednoznačná porušení obsahu, smyslu a účelu zákona, a to zpravidla 
s doplněním slova „neoprávněně“ (např. „neoprávněně vykonává 
znaleckou činnost“). Skutkové podstaty se potom řadí v posloupnosti 
příslušných hmotněprávních ustanovení, jejichž porušení se trestá. 
Dikce skutkových podstat musí rovněž odpovídat dikci příslušných 
hmotněprávních ustanovení (např. „odmítne orgánu veřejné moci 
vykonat znalecký úkon“ namísto „odmítne orgánu veřejné moci podat 
znalecký posudek“, srov. § 21 odst. 1), s odpovídajícím užíváním 
spojení „podle“ a „v rozporu“. 
S výhradou vypořádání připomínky týkající se subjektů přestupků by 
tak dané ustanovení mohlo mít např. následující podobu: 
„§ 36 
 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že 
a) se neoprávněně vydává za znalce, znaleckou kancelář nebo 
znalecký ústav, 
b) neoprávněně vykonává znaleckou činnost, 
c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 19 odst. 2, nebo 
d) nevrátí po vyškrtnutí ze seznamu podklady sloužící pro 
vypracování znaleckého posudku nebo znaleckou pečeť podle § 27 
odst. 5 nebo 6. 
 (2) Znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav se dopustí 
přestupku tím, že 
a) vykonává znaleckou činnost v rozporu s § 1 odst. 3 nebo 4, 
b) nevede evidenci podle § 1 odst. 5 nebo § 25 odst. 2 až 5, 
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4 nebo § 14 odst. 5, 
d) neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí 
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podat znalecký posudek podle § 18 odst. 2, 
e) v rozporu s § 19 odst. 1 nebo 2 poruší povinnost mlčenlivosti nebo 
o této povinnosti nepoučí další osoby, které se podílely na znalecké 
činnosti, 
f) v rozporu s § 21 odst. 1 odmítne orgánu veřejné moci vykonat 
znalecký úkon,  
g) v rozporu s § 26 odst. 4 vykonává znaleckou činnost v době 
pozastavení znaleckého oprávnění, 
h) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 29 odst. 3,  
i) nepředloží na žádost orgánu dohledu znalecký posudek podle § 33 
odst. 3, 
j) nezajistí, aby znalecký posudek obsahoval veškeré požadované 
náležitosti podle…,  
k) neoprávněně opatří znaleckou pečetí listinu, která není znaleckým 
posudkem, nebo 
l) vyúčtuje znalečné v rozporu…. 
 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c) nebo 
l), 
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 
písm. a) nebo d) až k). 
(5) Za přestupek podle tohoto zákona nelze uložit napomenutí ani 
upustit od uložení správního trestu.“. 
 
Nad rámec uvedeného je třeba doplnit, že skutková podstata původně 
zakotvená v § 36 odst. 1 písm. c) a spočívající v podání znaleckého 
posudku ve věci, ve které je znalec podle § 18 vyloučen, byla výše 
přeformulována a zakotvena v § 36 odst. 2 písm. d). V rámci 
původního znění by muselo být vyjasněno, zda jde o přestupek, jehož 
se lze dopustit také z nedbalosti, a dále, jak se vypořádat se 
skutečností, že o vyloučení znalce rozhoduje zadavatel; k postihu 
v rámci správního trestání může být dle našeho názoru způsobilé 
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pouze porušení adresné oznamovací povinnosti. 
Pokud jde o úpravu správních trestů, je třeba vyjasnit povahu 
vyškrtnutí ze seznamu, jehož podstata není zřejmá a který nebyl 
z původního návrhu převzat. Druhy správních trestů upravuje návrh 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 
555, ustanovení § 45 a násl.). Vzhledem k tomu, že důsledkem 
vyškrtnutí ze seznamu je zánik znaleckého oprávnění podle § 27 odst. 
1, a tedy nemožnost výkonu činnosti znalce, mělo by jít ze své 
podstaty o správní trest zákazu činnosti podle § 47 nového 
přestupkového zákona, dle něhož lze zakázat činnost, ke které je 
třeba veřejnoprávního oprávnění nebo kterou pachatel vykonává 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, došlo-li k přestupku při 
výkonu této činnosti nebo v souvislosti s ní, přičemž zákaz činnosti 
lze uložit v případě a na dobu stanovenou zákonem. Úprava 
„nového“ druhu správního trestu tak není důvodná. Variantou je též 
taková úprava, kdy by uložení správního trestu za určitý přestupek 
byla důvodem zrušení znaleckého oprávnění, resp. výmazu nebo 
vyškrtnutí; inspirací může být např. úprava § 19 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů. 
Příslušnou úpravu bude třeba promítnout i do § 5 odst. 1 písm. e), § 6 
odst. 1 písm. g) a § 7 odst. 1 písm. h) a § 27 odst. 2 písm. d).  
Oproti platnému právnímu stavu dochází k navýšení horních hranic pokut 
ukládaných za přestupky na úseku výkonu znalecké činnosti. Požadujeme 
doplnit důvodovou zprávu, která by měla na konkrétních příkladech 
protiprávního jednání a jeho společenské škodlivosti popsat, proč je horní 
hranice pokuty takto vysoká a proč nepostačuje stanovit horní hranici 
pokuty nižší (a to např. s využitím údajů, v kolika případech byla dle 
platného znění zákona pokuta uložena na samé horní hranici její sazby). 

 Z K § 38:  
Odstavec 1 zakotvuje příslušnost k projednávání přestupků, přičemž ji dělí 
mezi krajské soudy (v případě přestupků znalců a jiných fyzických osob) 

Právní úprava přestupků byla přepracována po 
konzultaci s připomínkovým místem. 
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a Ministerstvo spravedlnosti (v případě přestupků znaleckých kanceláří, 
znaleckých ústavů a jiných právnických osob). Je však stanoveno, že 
ministerstvo může projednat i přestupek, k jehož projednání je jinak 
příslušný krajský soud. Je třeba upravit, v jakých případech a za jakých 
podmínek k takovému „převzetí věci“ může dojít. Dále je třeba zakotvit 
příslušnost k projednání přestupků podnikajících fyzických osob, která by 
měla být stejná jako u přestupků právnických osob. 
Odstavec 2 zakotvuje odchylku od úpravy § 80 návrhu nového 
přestupkového zákona, dle něhož platí, že je na uvážení správního orgánu, 
zda nařídí ústní jednání, přičemž tak musí učinit na požádání obviněného, 
je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv, a v dalších zákonem stanových 
případech. Připomínkovaný návrh zákona v zásadě rovněž předpokládá 
projednání přestupku bez nařízení ústního jednání (avšak s tím, že obviněný 
musí být vyzván k vyjádření se k takovému procesnímu postupu a pokud 
tak neučiní, presumuje se jeho souhlas), přičemž nezakotvuje obligatorní 
ústní jednání ani v případě, kdy je to nezbytné pro zjištění stavu věci. Dle 
našeho názoru jde o nedůvodnou a nežádoucí odchylku, kterou požadujeme 
vypustit. 
V odstavci 3 je třeba vyjasnit povahu výstrahy (viz též připomínka k § 39), 
neboť nepovažujeme za přípustné, aby při stanovení druhu a výměry 
správního trestu bylo přihlíženo také ke skutečnostem, které nemají 
souvislost s protiprávním jednáním, které naplňuje skutkovou podstatu 
přestupku a za nějž se správní trest uděluje. Z formálního hlediska je třeba 
nahradit slovo „sankce“ spojením „správní trest“; připomínka se obdobně 
vztahuje k dalším ustanovením zákona [§ 5 odst. 1 písm. e), § 6 odst. 1 
písm. g), § 7 odst. 1 písm. h), § 14 odst. 1 písm. e), § 14 odst. 3 písm. a), § 
39 odst. 2 a § 40]. 
Odstavec 4 upravuje situaci zaznamenání pravomocného rozhodnutí 
o přestupku, kterým byl znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav 
uznán vinným, do seznamu. Je třeba vyjasnit, zda jde o opatření sankčního 
charakteru, neboť v takovém případě je třeba vyjít z § 50 návrhu nového 
přestupkového zákona, který upravuje zveřejnění rozhodnutí o přestupku a 
jeho podmínky jako zvláštní druh správního trestu. Připomínáme v této 
souvislosti i § 14 odst. 1 písm. l).  
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 Z K § 39:  
Výstraha má být patrně specifickou sankcí ukládanou za méně závažná 
porušení zákona. Není však zřejmé, zda jde o obdobu kázeňského postihu, 
správního trestu nebo nápravného opatření, když ze zákona vyplývá, že 
Ministerstvo spravedlnosti nebo krajský soud může ve výstraze stanovit 
přiměřenou lhůtu k „odstranění důvodu jejího udělení“. Dle zákona má sice 
výstraha své místo v případě, kdy porušení povinností nenaplňuje 
skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, na druhou stranu však 
příslušný orgán povinně přihlíží k předchozímu udělení výstrahy při 
stanovení druhu a výměry správního trestu za přestupek a rovněž důvodová 
zpráva stanoví, že „udělení výstrahy může předcházet řízení o přestupku“ a 
„pokud by nedošlo k nápravě vytýkaných skutečností, může orgán 
přistoupit k zahájení řízení o přestupku vůči takové osobě“. Uvedené je 
třeba vyjasnit. 
Udělení výstrahy má mít své negativní důsledky v podobě možného 
zveřejnění výstrahy [§ 14 odst. 1 písm. l)] a jejího zohlednění při stanovení 
druhu a výměry správního trestu (§ 38 odst. 3). Při ukládání výstrahy je 
přitom vyloučeno použití části druhé a třetí správního řádu, z povahy věci i 
textu zákona však vyplývá, že jde o správní řízení, jehož výsledkem je 
správní rozhodnutí (srov. např. § 33 odst. 3, dle něhož orgán dohledu 
„rozhodne o udělení výstrahy“, nebo § 40, který výslovně hovoří o 
správním řízení, jehož výsledkem může být udělení sankce nebo výstrahy). 
Vyloučení působnosti správního řádu bez toho, že by zvláštní zákon 
zakotvil vlastní odpovídající úpravu, která by dostatečným způsobem 
upravila proces rozhodování a práva a postavení účastníků, považujeme za 
rozporné s právem na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod. A to přesto, že se základní zásady činnosti 
správních orgánů uvedené v § 2 až 8 správního řádu použijí při výkonu 
veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád 
nepoužije, sám však úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje (§ 177 
odst. 1 správního řádu). Zcela nedostatečná je v tomto ohledu též důvodová 
zpráva, která lakonicky stanoví, že řízení o udělení výstrahy je řízením sui 
generis. Požadujeme tedy buď ponechat aplikaci části druhé a třetí 
správního řádu, nebo zakotvit odůvodněné odchylky, anebo upravit vlastní 
správní proces upravující základní atributy správního rozhodování. 

Vyhověno jinak. 

Výstraha byla nahrazena výtkou, jako je tomu i 
v jiných předpisech, např. v zákoně o soudech a 
soudcích či exekučním řádu. Nebude se 
zveřejňovat. Bude možno ji udělit za drobné 
nedostatky. Obrana proti ní bude existovat v rámci 
správního soudnictví. 
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Samotnou formulaci „odstranění důvodu jejího udělení“ pak považujeme za 
krajně nevhodnou, neboť důvod lze stěží odstranit, zvláště když jde o již 
uloženou výstrahu.  

 Z K § 42:  
Prováděcí právní předpisy nemohou upravovat věci, které alespoň rámcově 
neupravuje zákon. Prováděcí předpis v takovém případě zákonnou úpravu 
neprovádí, ale doplňuje, což odporuje povaze odvozené normotvorby a 
zejména čl. 78 a 79 Ústavy. 
V daném případě je Ministerstvo spravedlnosti zmocněno upravit 
vyhláškou podrobnosti o vzniku, pozastavení a zániku znaleckého 
oprávnění, zápisu a vyškrtnutí ze seznamu aj., přičemž ze zákona 
nevyplývá, v jakém smyslu by měl být zákon proveden. Je třeba upozornit, 
že jde-li např. o správní řízení, nelze na podzákonné úrovni upravit 
odchylky od procesních postupů stanovených správním řádem, neboť 
odlišné postupy může stanovit pouze zákon a nikoli předpis nižší právní 
síly. Z přiloženého návrhu prováděcích předpisů vyplývá, že v oblasti 
vzniku znaleckého oprávnění by vyhláška měla stanovit např. seznam 
dokladů připojených k žádosti, a to nad rámec obecných náležitostí 
vyplývajících z § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 správního řádu – viz bod 7 
konceptu vyhlášky k provedení zákona o znalcích. Taková úprava přitom 
může být vyhrazena pouze zákonu. 
Tato připomínka se obdobně vztahuje také k dalším zmocňovacím 
ustanovením (např. § 23 odst. 4 nebo § 24 odst. 8). 

Vyhověno. 

Zmocňovací ustanovení bude precizováno.  

 

 Z K § 45:  
Navrhujeme vypustit odstavec 4. Nesouhlasíme se zavedením 
tzv. přechodné doby platnosti 5 let pro zápis znaleckého ústavu do seznamu 
znaleckých ústavů především z důvodu kontinuity výkonu znalecké činnosti 
znaleckého ústavu, který byl a je zapsán v seznamu znaleckých ústavů, a je 
tak platným znaleckým ústavem, který splnil podmínky podle dřívějšího 
právního předpisu (tedy zákona č. 36/1967 Sb.) a řádně vykonává 

Vysvětleno. 

Není možno k jednotlivým subjektům přistupovat 
různě, znalecké ústavy by neměly být 
zvýhodňovány oproti znalcům, kteří budou rovněž 
muset po uplynutí přechodného období splňovat 
všechny podmínky stanovené novým zákonem. 
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znaleckou činnost dle rozsahu svého znaleckého oprávnění. Pokud budou znalecké ústavy všechny nové 
podmínky splňovat, bude samotné podání nové 
žádosti prakticky pouze formalitou. Nelze však mít 
dlouhodobě v systému subjekty, které budou mít 
stejný název, stejná oprávnění apod. ale museli 
splnit odlišné podmínky, tedy nové a staré znalecké 
ústavy.  

 Z K § 49 bodu 17 – k § 112 trestního řádu: 
Upozorňujeme na to, že stávající ustanovení § 112 je již součástí šestého 
oddílu a pojednává o věcných a listinných důkazech. Nově vkládané 
ustanovení o osobách vykonávajících jednorázově znaleckou činnost tak 
správně náleží do oddílu čtvrtého – Znalci, a tudíž je nutné mu přidělit jiné 
číslo, potažmo následující ustanovení odpovídajícím způsobem přečíslovat. 

Vyhověno. 

 Z K § 51 – k novele zákona o správních poplatcích:  
Zakotvuje se nový poplatek za vykonání obecné nebo zvláštní části vstupní 
zkoušky nebo její opakování ze strany žadatele o vznik znaleckého 
oprávnění. Toto ustanovení dle našeho názoru odporuje koncepci správních 
poplatků dle zákona o správních poplatcích, neboť dle jeho § 2 odst. 1 je 
předmětem poplatků správní řízení a další činnost správního úřadu 
související s výkonem státní správy, tj. úkony činěné ze strany správního 
orgánu, nikoli úkony činěné ze strany poplatníka. 

Vysvětleno. 

Tato problematika byla konzultována s MF, které je 
gestorem zákona o správních poplatcích a zařazení 
tohoto poplatku do příslušného zákona bylo 
akceptováno. Bude tak vyhověno připomínce MF 
(viz tato vypořádací tabulka). 

 Z K důvodové zprávě: 
V návaznosti na tvrzení na str. 10 důvodové zprávy, především tedy 
předpokládané navýšení nákladů spojené se zvýšením hodinové sazby za 
znalecký úkon o cca 156 mil. Kč, si dovolujeme upozornit, že pouze 
zvýšení dopadů do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra (zejména pokud 
jde o Policii České republiky) odhadujeme na cca 300 mil. Kč ročně. 
Požadujeme proto vyhodnocení rozpočtových nároků navrhované právní 
úpravy revidovat a náležitě promítnout i do rozpočtového plánování. 

Vyhověno. 

Do důvodové zprávy bude doplněno, že vzniknou 
náklady i na straně Ministerstva vnitra a jejich 
předpokládaná výše na základě zaslaných materiálů. 
Dovolujeme si však upozornit, že odměňování (v 
konkrétní rovině přesných částek) bude řešeno 
podrobněji až v prováděcích předpisech.  
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 Z Nad rámec návrhu: 
Navrhujeme nově vložit ustanovení k utajení identity znalce (např. 
v samostatné hlavě před Hlavou IV) v následujícím znění: 
„§ xx 
„Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že znalci nebo osobě jemu blízké 
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti zřejmě hrozí újma na zdraví nebo 
jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li jejich 
ochranu spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení 
učiní opatření k utajení totožnosti i podoby znalce; jméno a příjmení a jeho 
další osobní údaje se v trestním spise nezapisují, ale vedou se odděleně od 
trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním 
řízení v dané věci. Znalec se poučí o právu požádat o utajení své podoby a 
vykonávat znaleckou činnost pod smyšleným jménem a příjmením, pod 
kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v 
trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní 
způsob ochrany těchto osob stanoví zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro 
utajení podoby a oddělené vedení osobních údajů, orgán, který v té době 
vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené 
údaje k trestnímu spisu a podoba ani údaje o totožnosti znalce se nadále 
neutajují.“. 
Při dokumentaci organizovaného zločinu opakovaně v rámci 
připomínkových řízení k trestnímu řádu, ale i zákonu č. 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, a prováděcí vyhlášce navrhujeme zvýšení ochrany 
přibraného znalce, a to v rozsahu jeho anonymity – skryté identity, kdy jeho 
totožnost budou znát jen přibírající policisté, dozorový či dohledový státní 
zástupce a rozhodující soudce. V několika analyzovaných případech byl 
zjištěn tlak na přibrané znalce v průběhu zkoumání a vedení trestního 
řízení, v němž podávají znalecký posudek. Tlak byl jednak činěn s cílem 
zdiskreditovat znalce a jednak jej, popř. jeho blízké, zastrašit, proto i 
někteří znalci znaleckou činnost ukončili. 

Vyhověno jinak. 

Po dohodě nebylo přistoupeno k zavádění utajení 
identity znalce v trestním řádu, neboť takové 
ustanovení by vedlo ke snížení důkazní hodnoty 
znaleckého posudku zpracovaného utajeným 
znalcem v návaznosti na judikaturu ESLP, nicméně 
bylo dohodnuto, že v seznamu, do kterého se znalci 
zapisují, nebude uváděna adresa jejich bydliště. 

Kromě toho lze využít ochranu podle zákona č. 
137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka. 

 D Doporučující připomínky: 
Obecně:    
Doporučujeme nahradit v textu celého zákona slovo „udělit“ ve vztahu 
k trestání a sankcím slovem „uložit“. Udělují se např. státní vyznamenání, 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 66 z 171 

sankce se ukládají - viz např. § 14 odst. 1 písm. l), § 14 odst. 3 písm. a), či § 
39 odst. 1, 2, 3, § 40. 
K § 43:  

 V rámci obou odstavců doporučujeme v souladu s obvyklou legislativní 
praxí nahradit slova „dosavadní právní úpravy“ slovy „dosavadních 
právních předpisů“. 

 Odstavec 2 dále navrhujeme doplnit způsobem „Řízení o přestupku a 
dosavadním jiném správním deliktu….“. 

 D K § 1 odst. 3:  
Dovolujeme si upozornit na nevhodné použití zkratky „tj.“ v navrhovaném 
ustanovení. Dle čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády lze zkratky slov 
použít jen, je-li jejich používání zavedeno zvláštním právním předpisem. 

Vyhověno. 

 D K 4 odst. 2 písm. a): 
V tomto ustanovení, stejně jako několika dalších (§ 20, § 30 odst. 5) se 
vyskytuje pojem „sídlo znalce“, avšak není zřejmé, co by jím mělo být. 
Zavádějící je v tomto směru jak § 14 odst. 1 písm. d), podle nějž má být 
v seznamu zapsáno sídlo (ale zjevně jde o sídlo právnické osoby, nikoli 
obligatorní sídlo každého znalce), tak i § 30 odst. 5 hovořící o sídle ve 
vztahu k cizincům. Domníváme se, že většina znalců – cizinců bude mít 
pobyt na území České republiky, a v takovém případě není důvod pro jinou 
úpravu „sídla“ než u státních občanů České republiky. 

Nevyhověno. 

 D K § 7 odst. 1 písm. e): 
Upozorňujeme na rozpor s § 24 odst. 4 návrhu, z něhož vyplývá, že 
v případě zpracování znaleckého posudku ze strany znaleckého ústavu musí 
být tento posudek vzat příslušným kolektivním orgánem pouze na vědomí 
(nikoli schválen). 

Vyhověno. 

Bude upraveno to, aby kolektivní orgán musel vzít 
znalecký posudek pouze na vědomí. 

 D K § 9 odst. 1:  
Za slova „úmyslný trestný čin“ doporučujeme vložit čárku tak, aby bylo 
zřejmé, že se podmínka spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem 
znalecké činnosti vztahuje pouze na nedbalostní trestné činy. Alternativou 
by mohlo být vložení předložky „za“ před slovo „nedbalostní“. 

Vyhověno jinak. 
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 D K § 11 odst. 4: 
Doporučujeme doplnit postup v případě, že po nesplnění zvláštní části 
zkoušky by se uchazeč chtěl přihlásit na zkoušku z jiného oboru, odvětví a 
popřípadě specializace. V takovém případě by neměla platit obecná lhůta 
pro podání žádosti. Obecně jsme navíc toho názoru, že lhůta pro podání 
žádosti 5 let od vykonání poslední zkoušky je nepřiměřeně dlouhá i 
v případě stejného oboru, odvětví či specializace.  

Nevyhověno. 

Uchazeč se nemůže jen tak přihlásit na jakoukoli 
zkoušku, ale pouze na zkoušku z toho oboru, ve 
kterém si podal žádost o zápis do seznamu. Pro jiný 
obor nebo odvětví tato lhůta neplatí, pokud si 
žadatel požádá o zápis v oboru zdravotnictví a 
zkoušku nezvládne, může si kdykoli podat žádost 
pro jiný obor. 

 D K § 13 odst. 1:  
Vzhledem k tomu, že z povahy informačního systému veřejné správy 
vyplývá, že se jedná o systém obsahující údaje v elektronické formě, 
považujeme uvedení, že seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých 
ústavů je veden v elektronické podobě za nadbytečné. Slova „tento seznam 
je veden v elektronické podobě a“ proto doporučujeme vypustit. 

Vyhověno. 

 D K § 14 odst. 2:  
V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme v písm. a) slova 
„emailová adresa“ nahradit slovy „adresa elektronické pošty“ a dále v písm. 
b) slova „webová stránka“ nahradit slovy „internetová stránka“. 

Vyhověno. 

 D K § 14 odst. 6:  
S ohledem na skutečnost, že příslušné krajské soudy a Ministerstvo 
spravedlnosti by měly podle odst. 6 využívat údaje, které jsou vedeny jako 
referenční údaje v základních registrech, doporučujeme doplnit navrhovaný 
zákon o ustanovení, které využívání údajů ze základních registrů pro 
krajské soudy a Ministerstvo spravedlnosti umožní. 

Vyhověno. 

 

 D K § 16: 
Doporučujeme vypustit odst. 5 pro nadbytečnost, důvody vyškrtnutí včetně 
předmětného jsou uvedeny v § 27. 

Vyhověno. 
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 D K § 21:  
Doporučujeme zpřesnit odstavec 1, z něhož vyplývá, že znalec je oprávněn 
odmítnout vykonat znalecký úkon v případech uvedených v odstavci 2. Dle 
tohoto ustanovení však znalec v takových případech vykonat znalecký 
posudek odmítne, tj. je povinen tak učinit. 

Vyhověno. 

 D K § 23 odst. 2:  
Doporučujeme v souladu se stávající legislativní praxí vypustit z daného 
ustanovení slovo „písemně“. Zcela dostačující je stanovení, že znalecký 
posudek se podává buď v listinné, nebo elektronické podobě. 

Vyhověno. 

 D K § 26 odst. 5: 
Upozorňujeme, že na konci textu ustanovení se pojednává pouze o 
rozhodnutí o pozastavení znaleckého oprávnění a chybí uvedení rozhodnutí 
o ukončení pozastavení znaleckého oprávnění. Doporučujeme jej doplnit. 

Vyhověno. 

 D K § 29: 
Doporučujeme vyjasnit použitou terminologii, zejména pokud jde o výrazy 
„určit odměnu“ či „stanovit odměnu“, aby bylo jednoznačně patrné, která 
pravidla obsažená v § 29 se vztahují na smluvní odměnu a která na odměnu 
zákonnou (určenou podle zákona a vyhlášky).  

Vyhověno. 

 D K § 30 odst. 6: 
Poslední věta ustanovení je podle našeho názoru zcela nekoncepčně 
umístěna v ustanovení o náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času, 
přitom se týká přezkoumávání výše odměn. Doporučujeme přesunout do § 
29. Zároveň v zájmu právní jistoty doporučujeme před slovo „přezkoumá“ 
vložit slovo „ministerstvo“. 

Vyhověno. 

 D K § 32:  
Ve větě druhé navrhujeme nahradit slovo „provedení“ slovem „předložení“. 
Termín „provedení“ není příliš jasný. Rozumí se jím zpracování vyúčtování 
nebo jeho předložení příslušnému orgánu veřejné moci? Navrhujeme 
nahradit jednoznačnějším výrazem. 

Vyhověno. 

 D K § 43:  
V rámci obou odstavců doporučujeme v souladu s obvyklou legislativní 

Vyhověno. 
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praxí nahradit slova „dosavadní právní úpravy“ slovy „dosavadních 
právních předpisů“. 
Odstavec 2 dále navrhujeme doplnit způsobem „Řízení o přestupku a 
dosavadním jiném správním deliktu….“. 

 D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
Obecně: 
Doporučujeme předložený text návrhu, včetně konceptů prováděcích 
právních předpisů, podrobit revizi zejména co do struktury a číslování 
jednotlivých ustanovení. 
Doporučujeme sjednotit v návrhu zákona užívání slov „dnů“ a „dní“ (např. 
§ 10 odst. 3 a 4, § 16 odst. 4, § 32 a § 39 odst. 2 a 3) 
Rovněž doporučujeme sjednotit v celém návrhu zákona uvádění číslovek 
slovem a číslicí – např. v § 33 odst. 3 je uvedeno „v posledních pěti letech“ 
a v odst. 4 „méně než 5 let“. 
K § 1 odst. 2: 
Navrhujeme doplnit před slovo „ústavů“ slovo „znaleckých“ obdobně, jako 
v ostatních částech textu. 
K § 4 odst. 2 písm. b), § 10 odst. 2 a příloze č. 1: 
S ohledem na skutečnost že navrhovaný zákon má mít pouze jednu přílohu, 
není třeba ji s ohledem na čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
označovat číslem.  
K § 7 odst. 2: 
Doporučujeme nahradit slovo „jedna“ v první větě číslicí „1“. 
K § 10 odst. 1: 
V ustanovení se zavádí legislativní zkratka „seznam“, avšak poprvé je 
použita v § 5 odst. 1 písm. e). Doporučujeme ji v souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády zavést na místě prvního použití.  
Zároveň doporučujeme název tohoto seznamu uvádět s velkým počátečním 
písmenem. 
K § 12 odst. 1: 
Ustanovení odkazuje u znalecké kanceláře na podmínky uvedené v § 6 
nebo § 7, přičemž § 7 se týká znaleckých ústavů, proto doporučujeme 
odkaz na něj vypustit. 
Doporučujeme za slovo „rozdílovou“ vložit slovo „zkoušku“, aby bylo více 

Vysvětleno. 

Text bude podroben revizi v duchu zaslaných 
legislativně technických a formálních připomínek. 
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zřejmé, že odkaz na § 5 odst. 2 se týká pouze jazykové zkoušky.   
K § 14 odst. 6: 
Doporučujeme vypustit čárku za slovem „doklad“. 
K § 20: 
V odst. 1 doporučujeme vypustit čárku za slovem „Znalec“ v poslední větě. 
V § 20 odst. 2 je třeba vypustit předložku „v“ před slovem „obtížných“. 
K § 25: 
V odst. 1 se zavádí zde legislativní zkratka „evidence“, upozorňujeme na to, 
že byla použita již v § 24 odst. 7. 
Doporučujeme v odst. 4 nahradit slova „a) až b) a d) až e)“ slovy „a), b), d) 
a e)“. 
K § 30 odst. 1: 
Doporučujeme nahradit slovo „pomeškaný“ slovem „promeškaný“. 
K § 36:  
V § 36 odst. 1 písm. k) navrhujeme na konec textu za slovo „zákona,“ 
vložit slovo „nebo“. Připomínka se obdobně týká i § 37 odst. 1. Doplnění 
má za cíl (obvyklým způsobem) dát jednoznačně najevo, že jde o výčet 
alternativní a nikoli kumulativní. 
K § 42: 
Navrhujeme vypustit slovo „spravedlnosti“ s ohledem na legislativní 
zkratku „ministerstvo“ zavedenou v § 3. 
K § 47: 
Připomínáme, že s ohledem na čl. 52 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
je třeba zrušit i novely předmětných právních předpisů. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z 1. K § 1 
V § 1 odst. 3 požadujeme za slovo „hospodárně“ vložit čárku a za ní slova 
„v souladu s právními předpisy“. 
Znalecká činnost, pokud má být vykonávána řádně, by měla být 
vykonávána i v souladu s právními předpisy.  

Vysvětleno. 

Domníváme se, že se rozumí automaticky, že znalec 
nemůže vykonávat svou činnost v rozporu s 
právními předpisy, explicitní uvedení nám přijde 
nadbytečné, nicméně bude uvedeno v důvodové 
zprávě. 
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 Z 2. K § 6 odst. 1 
Navrhuje se, aby znalecká kancelář měla alespoň jednoho znalce 
oprávněného k výkonu znalecké činnosti v oboru a odvětví, o které žádá 
znalecká kancelář. Není však blíže specifikováno, jakým způsobem se tento 
znalec má podílet na vypracování znaleckého posudku, aby bylo zaručeno 
jeho odborné zpracování. Požadujeme v tomto smyslu návrh doplnit, 
případně upravit návrh tak, aby ve znalecké kanceláři, mohli činnost 
vykonávat pouze znalci (obdobně jako je tomu např. u advokátů). 
Pokud zůstane zachována navrhovaná úprava a znaleckou činnost budou 
moci provozovat i znalecké kanceláře, požadujeme do návrhu vložit novou 
část čtvrtou obsahující změnu živnostenského zákona. V § 3 odst. 2 
živnostenského zákona navrhujeme zrušit písm. d) včetně poznámky pod 
čarou č. 7 odkazující na zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a 
písm. e) až l) označit jako písm. d) až m). Dále požadujeme na konci 
§ 3 odst. 3 živnostenského zákona doplnit nové písm. al), které zní: „al) 
činnost znalců a znaleckých kanceláří“ a v poznámce pod čarou odkázat na 
zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. V návrhu 
vycházíme z neformálního sdělení zástupce předkladatele, podle kterého 
bude postavení tlumočníků řešeno samostatným zákonem, jehož účinnost se 
plánuje shodně s účinností zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech. V zákoně o tlumočnících bude třeba upravit i 
postavení tlumočníků ve vztahu k případnému vynětí jejich činnosti z 
režimu živnostenského zákona. 

Vyhověno.  Novela živnostenského zákona bude 
zapracována do doprovodného zákona. 

 Z 3. K § 14 odst. 1 
V § 14 odst. 1 písm. l) se slova „bylo-li rozhodnuto o jejich uveřejnění“ 
nahrazují slovy „pokud nebyly zahlazeny“. 
V seznamu by se měly objevovat údaje o udělených sankcích a výstrahách, 
a to, aniž by byla dána možnost rozhodnout o jejich nezveřejnění. Provinění 
znalce či udělení výstrahy znalci může být rozhodující pro veřejnost či 
státní orgány, zda se rozhodnout pro konkrétního znalce z předloženého 
seznamu znalců.  

Vyhověno jinak. 

Sankce se budou zveřejňovat vždy, výstraha (nově 
výtka) nikdy. Sankce budou zahlazovány. 

 Z 4. K § 14 odst. 3 
V § 14 odst. 3 písm. a) požadujeme text uvést do jednotného čísla a za 

Vyhověno jinak. 
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předložku „o“ vložit slovo „každé“ a zrušit slova na konci písmene 
„nemají-li být uveřejněny“, takže ustanovení bude znít: 
„a) údaj o každé udělené sankci a výstraze“. 
Daná úprava souvisí s úpravou v bodě 2. Veřejným údajem mají být údaje o 
nezahlazených udělených sankcích a výstrahách, ale tyto údaje však nadále 
mají být vedeny v seznamu jako neveřejné. Je to obdoba jako u obchodního 
rejstříku. 

Sankce se budou zveřejňovat vždy, výstraha (nově 
výtka) nikdy. Sankce budou zahlazovány. 

 Z 5. K § 24 odst. 2 
V § 24 odst. 2 písm. f) požadujeme za slovo „odůvodnění“ vložit slova 
„včetně uvedení právního předpisu použitého při posuzování“. 
V odůvodnění znaleckého posudku je vhodné uvést i právní předpis použitý 
při posuzování tak, aby mohl být znalecký posudek přezkoumatelný i s 
ohledem na soulad s právním řádem ČR. V praxi se často setkáváme se 
znaleckými posudky, kde nelze poznat, podle jakého právního předpisu 
znalec ocenění provedl.  

Vysvětleno. 

Bude doplněno do DZ, nelze doplnit do zákona, 
jelikož vždy není možno znalecké zkoumání 
odůvodnit nějakým právním předpisem. 

 Z 6. K § 33 odst. 2 
V § 33 odst. 2 požadujeme v první větě za slovo „dohledu“ vložit slova „na 
základě podnětu nebo z vlastní činnosti“.  
Dané ustanovení neupravuje na základě, jakého úkonu orgán dohledu 
prověří činnost znalce. Navrhuje se, aby dohled byl zahájen na základě 
podnětu kohokoliv či z vlastní činnosti orgánu dohledu (tak jak je to již 
uvedeno v následujících odstavcích).  

Vyhověno. 

 Z 7. K § 33 odst. 7 
Požadujeme v § 33 zrušit odstavec 7.  
Aby dohled nad činnosti znalce byl efektivní, nelze zákonem stanovit, že 
podání ve věci věcné správnosti znaleckého posudku orgán dohledu 
umožňuje se jím nezabývat.  Dohledová činnost by v tomto případě byla 
bezzubá. Každé podání (podnět) by měl být orgánem dohledu prověřen, 
neboť jen tak lze do budoucna zajistit kvalitní znalecké posudky 
a profesionalitu znalců. Při vědomí „nepostihu“ věcně nesprávného 
znaleckého posudku se tristní činnost některých znalců nenapraví.  

Vysvětleno. 

Orgán dohledu se bude takovým podáním 
pochopitelně zabývat, ale nezakládá to automaticky 
povinnosti orgánu přezkoumat i věcnou správnost 
znaleckého posudku, to by pak mohl každý poslat 
podnět na MSp nebo na krajský soud a musel by se 
k tomu svolávat poradní sbor. A proč by to pak 
stěžovatel nevyužil, když by mu zákon dával 
takovou možnost. Obáváme se případně značného 
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zneužívání takovéto možnosti. 

Daná problematika bude popsána v důvodové 
zprávě srozumitelněji. 

 Z 8. K § 36 
V § 36 odst. 1 písm. d) požadujeme za slovo „posudek“ vložit slova „nebo 
v rozporu s § 24 odst. 6 odmítne písemný znalecký posudek osobně stvrdit, 
doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit“. V ustanovení § 24 odst. 6 je znalci 
stanovena povinnost, aniž by byla v tomto zákoně sankcionována.  

Vyhověno. 

 Z 9. K § 38 
V § 38 odst. 3 požadujeme druhou větu zrušit.  
Navrhovaná úprava souvisí s úpravou znění § 14. Pokud je sankce či 
výstraha udělena, má být zveřejněna v seznamu podle § 14.  

Vyhověno jinak. 

Sankce se budou zveřejňovat vždy, výstraha (nově 
výtka) nikdy. Sankce budou zahlazovány. 

 Z 10. K § 39 
V § 39 odst. 2 požadujeme druhou větu zrušit.  
Navrhovaná úprava souvisí s úpravou v znění § 14. Pokud je sankce či 
výstraha udělena, má být zveřejněna v seznamu podle § 14.  

Vyhověno jinak. 

Výstraha (nově výtka) nebude uveřejňována nikdy, 
sankce naopak vždy. 

 Z 11. K § 40 
Požadujeme vložit nový § 40 následujícího znění:  
„§ 40 
Zahlazení sankce a výstrahy 
Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení sankce nebo od 
udělení písemné výstrahy se hledí na znalce, znaleckou kancelář nebo 
znalecký ústav, jako by nebyli pro porušení povinnosti stíháni.“. 
Stávající §§ 40 až 52 přečíslovat na §§ 41 až 52. 
Je vhodné po určité době údaj o porušení povinnosti (uložení sankce nebo 
písemné výstrahy) znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu 
zahladit, neboť lze předpokládat, že u dotčených již došlo k nápravě a není 
třeba tento údaj nadále vést jako veřejný v seznamu podle § 14. Inspirace 

Vyhověno jinak. 

Nakonec byla zvolena odlišná koncepce, kdy se 
výtka nebude zveřejňovat nikdy, sankce vždy, ale 
pouze na omezenou dobu, přičemž po uplynutí této 
doby se údaj o uložené sankci za přestupek stane 
součástí neveřejné části seznamu. 

Zahlazování jako jej známe z trestního řádu, by 
bylo v tomto případě zcela ojedinělou a 
neodůvodněnou výjimkou oproti zbytku právního 
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tohoto ustanovení lze nalézt třeba v zákoně č. 358/1992 Sb., o notářích a 
jejich činnosti (notářský řád). 

řádu. Domníváme se, že postačí, když sankce 
nebude zveřejněna a záznam o ní bude mít 
k dispozici jenom dohledový orgán. 

 Z 12. K části druhé – změna občanského soudního řádu: 
§ 48 požadujeme zrušit (samotné značení druhé části pokračující řadou § 
nepovažujeme za šťastné). Vypouští se novelizační body k části druhé – 
změně občanského soudního řádu, tedy ponechávají se stávající § 127a a 
navazující § 151 odst. 2 věta čtvrtá o.s.ř. 
Odejmutí možnosti stranám ve sporu předkládat vlastní znalecké posudky 
dostane účastníky opět do „područí“ soudu, kdy budou nuceni čekat na to, 
až soud jmenuje svého znalce, a pokud s jeho závěry nebudou souhlasit, 
budou muset po soudním znalci požadovat vysvětlení, změny nebo úpravy, 
případně žádat soud o jmenování znalce revizního, čemuž soud může, ale 
nemusí vyhovět.  
Zatímco nyní účastník, který je aktivní a předloží soudu důkaz ve formě 
znaleckého posudku, může získat strategickou výhodu na svoji stranu, což 
je podle našeho názoru v řízení sporném zcela na místě a v pořádku. 
Samozřejmě, že k úspěchu ve věci může přispět pouze kvalitní posudek 
zpracovaný renomovaným subjektem. Logicky, po přijetí nového zákona o 
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, by k situacím, že 
„soudce má k dispozici tři různé posudky se třemi odlišnými závěry“ (viz 
str. 60 důvodové zprávy), vůbec nemělo docházet, když všichni znalci 
budou muset splňovat přísné kvalifikační předpoklady. Domníváme se 
proto, že naopak až přijetím tohoto zákona se bude moci ustanovení § 127a 
o.s.ř. v praxi plně uplatnit a přinést novelou z r. 2011 zamýšlené důsledky v 
podobě zjednodušení a zrychlení soudního řízení.  
Pro případ, že návrh na ponechání § 127a a části § 151 nebude akceptován, 
navrhujeme toto ustanovení zrušit až 5 let po nabytí účinnosti zákona o 
znalcích (ve spojení s § 44 odst. 2 návrhu zákona). Tím bude mimo jiné 
zajištěno řešení situace, kdy byl soudní spor zahájen podle dosavadní 
úpravy s předloženými znaleckými posudky stranami sporu a v jeho 
průběhu vstoupil v účinnost nový zákon. 

Vysvětleno. – Připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 
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 D 1. K nadpisu návrhu zákona 
Doporučujeme upravit nadpis návrhu zákona dle čl. 31 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Současně doporučujeme upravit i nadpisy u 
návrhů vyhlášek, konkrétně dle čl. 33 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno jinak. 

Připomínce bude vyhověno v souladu se zásadní 
připomínkou Ministerstva financí. 

 D 2. K § 52 
Dáváme na zvážení, zda nadpis § 52 „Účinnost“ není nadbytečným, a to 
vzhledem k nadpisu části čtvrté. Zároveň upozorňujeme na číslování částí 
návrhu zákona (část čtvrtá je uvedena v návrhu 2x a předchází jí část pátá). 

Vyhověno jinak. 

Připomínce bude vyhověno v souladu se zásadní 
připomínkou Ministerstva financí. Nadpis 
„účinnost“ vypuštěn nebude. 

 D 3. K podpisové doložce 
Doporučujeme doplnit podpisovou doložku. 

Nevyhověno. 

 D 4. Ke zprávě RIA 
Doporučujeme uvést v kapitole 1.6. Zhodnocení rizika v bodě d. Vznik 
znaleckého oprávnění znalce (str. 10), místo zákona č. 71/1967 Sb. zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

Vyhověno. 

ÚVČR - KOM D Po stránce formální: 
Předkladatel uvádí právní akty EU, které se k návrhu vztahují, a proto 
splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění.  
Dosavadní zákon byl vykazován jako implementační vůči 
rámcovému rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 
2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících 
laboratorní činnosti. Požadujeme návrh doplnit o výkaznictví vůči 
uvedenému rámcovému rozhodnutí tak, aby nedošlo k snížení míry 
transpozice v právním řádu ČR. 

Vyhověno. 

Ministerstvo spravedlnosti není gestorem této 
směrnice. Jejím gestorem je Ministerstvo vnitra, 
které jsme kontaktovali, a zaslalo nám 
aktualizovanou tabulku, kterou přiložíme 
k materiálu odesílanému na vládu. 
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 D Po stránce materiální - vztah k právu EU: 
Problematika zapsaných znalců je předmětem práva EU, pokud jde o 
svobodu usazování dle čl. 49 a násl. SFEU a volný pohyb služeb dle 
čl. 56 a násl. SFEU, resp. na ně navazující pravidla uznávání odborné 
kvalifikace a pobytových statusů. Relevantní je zejména výklad 
podaný Soudním dvorem EU ve věcech C-404/05 Komise 
v Německo a ve spojených případech C-372/09 a 373/09 Fa. 
Z hlediska absence výkonu veřejné moci u takových činností jsou 
pak důležité případy C-2/74 Reyners, C-42/92 Thijssen, C-404/05 
Komise v Německo. 
Návrh vychází z požadavků práva EU a obecných principů na 
jednotný a transparentní postup a na zvýšení právní jistoty. 
Návrhu se dále dotýká 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. 

Vyhověno. 

Směrnici a judikaturu doplníme do důvodové 
zprávy. 

 D Připomínky a návrhy změn - obecně: 
V kontextu implementace rámcového rozhodnutí 2009/905/SVV 
vyjadřujeme pochybnost nad úplností transpozice jeho čl. 1 odst. 2 a 
čl. 5 odst. 1. Zdá se jednak, že čl. 1 odst. 2 nebyl nikdy řádně 
transponován do právního řádu ČR, neboť povinnost akreditace pro 
příslušné znalecké ústavy nebyla stanovena ani ve vykazovaném 
zákoně č. 22/1997 Sb. ani v zákoně o znalcích a tlumočnících. 

Vysvětleno. 

Ministerstvo spravedlnosti není gestorem této 
směrnice, tuto směrnici vyjednávalo Ministerstvo 
vnitra, které trvá na tom, že je vše řádně 
implementováno. Více z vyjádření MV: 

Ministerstvo vnitra trvá na tom, že čl. 1 odst. 
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Rámcové rozhodnutí též v čl. 5 stanoví, aby i výsledky činnosti 
akreditovaných poskytovatelů forenzních služeb provádějících 
laboratorní činnosti nevyžádané v rámci mezinárodní justiční 
spolupráce byly uznávány tuzemskými orgány činnými v trestním 
řízení. Požadujeme vysvětlit či doplnit návrh. 

2 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/905/SVV je plně implementován do 
právního řádu ČR. 
Domníváme se, že akreditace subjektů 
provádějících laboratorní činnosti podle 
rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV by 
neměla být zabezpečena prostřednictvím přijetí 
obecně závazného právního předpisu. 
Akreditace by měla probíhat u nezávislého 
vnitrostátního akreditačního orgánu, který 
postupuje podle unijních předpisů (např. podle 
čl. 5 a 8 nařízení 2008/765/ES). V uvedeném 
směru dále uvádíme, že Policie ČR provádí 
relevantní laboratorní činnosti výlučně pomocí 
vlastních forenzních pracovišť, jejichž činnost 
je upravena na základě „Závazného pokynu 
policejního prezidenta č. 77/2009, kterým se 
upravuje věcná, funkční a místní příslušnost 
znaleckých pracovišť Policie České republiky“. 
Ačkoliv by teoreticky bylo možné zákonem 
zakázat využívání neakreditovaných 
policejních pracovišť a doprovodit to 
příslušnou legislativně - byrokratickou 
nadstavbou, není tento krok nezbytně nutný a 
ani k němu nelze dospět výkladem čl. 1 odst.1 
o cíli rámcového rozhodnutí Rady 
2009/905/SVV. Důležité je podle našeho 
názoru, aby existovala informace, zda byl 
výsledek pořízen pracovištěm akreditovaným 
podle ISO 17025, což lze vždy zjistit 
porovnáním doby pořízení výsledku a obdobím 
akreditace pořizujícího pracoviště. Pro úplnost 
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pak dodáváme, že v rámci Policie ČR je zřízen 
Kriminalistický ústav Praha, který byl 
akreditován dle požadavků dotyčného 
rámcového rozhodnutí 
(viz 
http://www.policie.cz/clanek/akreditace.aspx ). 
V rámci některých krajů existují dále odbory 
kriminalistické techniky a expertiz – OKTE, 
které byly též všechny akreditovány. 
Akreditace se musí pravidelně obnovovat, takže 
od přijetí rámcového rozhodnutí již proběhlo 
nejméně jedno kolo nových akreditací. 
Aktuální stav lze sledovat zde: 
http://www.cai.cz/Subjekty?ScopeID=L&Searc
h=Kriminalist&DisableFilter=true 
K čl. 5 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/905/SVV 
Ministerstvo vnitra trvá na tom, že čl. 5 odst. 
1 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/905/SVV je plně implementován do 
právního řádu ČR. 
Domníváme se, že zásada volného hodnocení 
důkazů podle § 2 odst. 6 trestního řádu všemi 
orgány činnými v trestním řízení se vztahuje i 
na výstupy forenzních laboratoří. Je 
nepochybné, že akreditace podle rámcového 
rozhodnutí 2009/905/EU může být relevantní 
okolností při hodnocení výstupů forenzní 
laboratoře, ale nedostatek akreditace sám o 
sobě nezpochybňuje výsledky jiných laboratoří, 
které mohou podléhat jiným účinným 
mechanismům zajišťujícím kvalitu a integritu 
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jejich činnosti. Pořízení důkazu podle práva 
územního státu se výslovně akceptuje v zákoně 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních, ve znění 
pozdějších předpisů. V právním řádu České 
republiky neexistuje ustanovení, které by 
diskriminovalo výsledky pořízené jiným 
státem, a to ani ve formě možnosti nějaké 
informace odmítnout z formálního důvodu 
(srov. zejm. § 89 odst. 2 trestního řádu). 
Vnitrostátní právo nestanoví „kategorie 
spolehlivosti“ znaleckých laboratoří, ať již 
založené na geografickém umístění laboratoře, 
právním řádu, kterému podléhá, formálním 
osvědčením akreditace, ceně výstupu, jazyku, v 
němž byl pořízen, akademickém vzdělání nebo 
na jiných faktorech. Česká republika by 
povinnost podle článku 5 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí 2009/905/EU porušovala pouze 
tehdy, pokud by výsledky akreditované 
forenzní laboratoře v jiném členském státě byly 
považovány za méně spolehlivé, než výsledky 
české akreditované forenzní laboratoře. Z výše 
uvedených důvodů tak tomu není a být nemůže. 

 Z K § 11 a § 35 
Jak vyplývá z důvodové zprávy k tomuto ustanovení, bude zvláštní část 
zkoušky skládána před poradním sborem zřízeným na základě § 35. Dle 
pravidel směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (čl. 14 odst. 6) 
a rovněž judikatury SD EU (C-1/12 OTOC) by na zápis do seznamu či jeho 
trvání neměli mít vliv přímí konkurenti toho, kdo o zápis žádá. S ohledem 
na § 35 to však jednoznačně vyloučit možné není, a proto by bylo vhodné 
tuto pojistku do návrhu doplnit. 

Vysvětleno.  

Rozhodně není naším cílem, aby se poradní sbory 
skládaly výhradně či převážně ze znalců, možná 
rizika si plně uvědomujeme a chceme se jim 
vyhnout, nebude ale zřejmě zcela možné ani účelné, 
znalce úplně z poradních sborů vyloučit. Dnes jsou 
v poradních sborech znalci také a také někdy 
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Tato připomínka je zásadní. zpracovávají podklady pro rozhodnutí předsedy 
krajského soudu po odborné stránce. Poradní sbor 
sám o sobě nikdy nerozhoduje, rozhoduje předseda 
soudu nebo jím pověřená osoba. Stanovisko 
poradního sboru slouží pouze jako podklad pro 
rozhodnutí.  

Obdobným způsobem jsou poradní sbory 
obsazovány i v Rakousku, kde byla v nedávné době 
přijata novela znaleckého zákona, která měla mimo 
jiné zohlednit některé požadavky unijního práva. 

Dále si dovolujeme podotknout, že i u jiných 
právnických profesí (advokáti, exekutoři, notáři) se 
členové zkušebních komisí rekrutují z řad zástupců 
dané profese.  

Smyslem je zamezit tomu, aby konkurující osoby 
měly rozhodující vliv na zápis do seznamu či jiné 
okolnosti spjaté s působením znalce. Navrhujeme 
doplnit zákon o ustanovení např. v tom smyslu, že 
znalci stejného oboru nesmí mít většinu při 
rozhodování o těchto věcech. 

Pokud poradní sbory nemají pevně danou pravomoc 
a výsledky jejich činnosti nemají závaznou povahu, 
není zřejmé, proč je do zákona v této podobě 
zakotvovat. 

Poradní sbory nejsou samy osobě orgánem 
způsobilým rozhodovat, to ale neznamená, že 
výsledky jejich činnosti jsou „k ničemu“. Pouze 
jsou považovány za poradní orgány svého 
zřizovatele, tedy předsedy krajského soudu nebo 
ministra spravedlnost, který až na základě jejich 
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doporučení, hodnocení apod. rozhoduje. 

Souhlasíme s tím, že znalci by v poradních sborech 
neměli mít většinu, protože by tak prakticky 
rozhodovali o svých konkurentech a mohli tak svou 
konkurenci výrazně ovlivnit, popř. zcela eliminovat. 
Byli bychom rádi, kdyby se členové poradních 
sborů rekrutovali zejména z akademické sféry, 
z jednotlivých profesních komor, z věcně 
příslušných resortů či jiných správních úřadů 
majících danou problematiku na starosti apod. 
Složení poradních sborů bude blíže rozvedeno ve 
vyhlášce, kde toto plánujeme zahrnout.  

 Z K § 19 a § 35 
Požadujeme dopracovat zhodnocení návrhu z hlediska ochrany 
osobních údajů. Znalec bude zpracovávat osobní údaje. Zadavatel, 
jenž nebude vždy osobou, jejíž osobní údaje budou zpracovávány, 
může znalce mlčenlivosti zprostit. Je nutno  důvodovou zprávu 
rozšířit o vysvětlení, zda se mlčenlivost vztahuje na osobní údaje 
osob, jež nejsou zadavatelem, i po zproštění mlčenlivosti. To platí 
obdobně pro člena poradního sboru dle § 35 návrhu. Z návrhu není 
zřejmé, jak bude znalec nakládat s osobními údaji osob, které nejsou 
zadavatelem, poté, co je zadavatel zprostí mlčenlivosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

 

 

 Z K § 20 
Cílem návrhu, jak jsou vyjádřeny též v důvodové zprávě, by v souladu 
s právem Evropské unie mělo být posílení právní jistoty a legitimního 
očekávání žadatelů o vznik znaleckého oprávnění. Návrhem jsou zavedeny 
mj. jednoznačné kvalifikační požadavky – vstupní zkoušky, a následný 
systém kontroly výkonu profese ze strany orgánů státu (Ministerstva 
spravedlnosti či příslušného soudu). Tím má být dle předkladatele dosaženo 
dostatečných záruk kvality znaleckých posudků. Zároveň by mělo dojít 

Vysvětleno. 

Znalci jsou orgánem veřejné moci ustanovování 
zpravidla podle obvodu krajského soudu, není to 
však závazné, orgán veřejné moci se může od 
tohoto pravidla bez nutnosti odůvodnění odchýlit. 

Důvodem nemožnosti zavést teritorialitu, resp. 
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k rozdělení jednotlivých znalců dle oborů a odvětví a k zápisu sídel znalců 
do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů vedených 
Ministerstvem spravedlnosti. 
Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu návrh neobsahuje prvek rotace, jako 
je tomu např. u insolvenčních správců, případně systém pořadníkový (srov. 
§ 39 trestního řádu), na základě něhož by byli znalci ustanovováni. Takový 
systém by vedl k minimalizaci rizik spojených s možnou arbitralitou 
přidělování zakázek znalcům a naplňoval požadavky práva EU na 
transparentnost a právní jistotu. 
Způsob ustanovení znalců je založen „zpravidla“ na teritoriálním principu. 
Vzhledem k tomu, že není blíže jasné, kdy situace „zpravidla“ nenastala a 
je proto odůvodněný jiný postup, je vhodné zvážit nahrazení vhodnější 
formulací (např. „nebrání-li tomu okolnosti“, nebo „je-li dostupný znalec 
s příslušnou odborností“ apod.). 
Není tak možné určit, např. zda bude prvním kritériem specializace znalce 
(což by zřejmě bylo vhodné do návrhu doplnit) a při dispozici více znalců 
se stejnou specializací dojde ke střídání nebo jinému způsobu ustanovování 
znalcem. I to je vhodné vyjasnit a případně do návrhu doplnit. 
Též jsme toho názoru, že návrh je vnitřně nekonzistentní s ohledem na 
návrh změny občanského soudního řádu, který je odůvodněn toliko častým 
porušováním zákona ze strany znalců a z toho vyplývající nízkou kvalitou 
znaleckých posudků, přičemž právě tyto nedostatky by měly být návrhem 
napraveny. 
Tato připomínka je zásadní. 

prvek rotace je především skutečnost, že u znalců 
musí být v první řadě zohledňována specializace, 
kterou si však stanoví sami a může se velice lišit. U 
žádného krajského soudu nejsou zapsáni znalci ve 
všech oborech, odvětvích a specializacích. Seznam 
specializací není normativně zakotven. 

Seznam specializací by v takovém případě bylo 
potřeba normativně zakotvit. Tento krok by byl plně 
v souladu s cíli návrhu a nadto zaručil úroveň 
transparentnosti plně v souladu s požadavky práva 
EU. 

V první řadě je potřeba poznamenat, že seznam 
specializací nelze normativně zakotvit, což 
potvrzují i soudci či samotní znalci a neexistuje ani 
v současnosti. Když jsme si pro účely vytvoření 
tohoto návrhu zákona získávali přehled o 
v současnosti zapsaných specializacích, jednalo se 
bez nadsázky o několikaset stránkový dokument, 
hustě popsaný malým písmem. Jako specializaci si 
v rámci daného oboru může znalec vybrat prakticky 
cokoli, můžou být různě rozsáhlé, mohou se 
částečně mezi sebou překrývat apod. Pokud bychom 
stanovili seznam specializací (což je navíc stejně 
dle našeho názoru nemožné), mohli by si znalci 
vybírat pouze z tohoto nabídnutého seznamu a 
prakticky bychom je tak často nutili si vybrat 
specializaci, která by zahrnovala širší nebo užší 
okruh témat, než ten který by si představovali, což 
by jistě vedlo k úbytku znalců a k znekvalitnění 
výkonu této činnosti. Již samotné stanovení oborů a 
odvětví je velice složité, neboť každý resort, 
organizace, sdružení apod. o něm má zcela jiné 
představy. I z tohoto pohledu je tak vytvoření 
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seznamu specializací zcela utopické. 

 Z K § 20 odst. 2 
Ustanovení vymezující pole působnosti znaleckých ústavů operuje 
s neurčitým pojmem „zvlášť obtížný případ“ a obsahuje pravomoc 
ministerstva rozhodnout o rozšíření oprávnění podávat znalecké posudky ve 
všech případech. V této souvislosti navrhujeme jednak blíže specifikovat, 
které případy se považují za obtížné (a tedy negativně které jsou ty snadné, 
v nichž znalecký ústav za normálních okolností posudky nepodává či nesmí 
podávat). V navrženém znění vyvstává nerovnost mezi přípustnou činností 
fyzických osob a právnických osob, kterou je třeba blíže osvětlit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Toto ustanovení by mělo být především návodné, 
nikoli však závazné pro orgány veřejné moci. 
Vychází již ze stávajícího ustanovení § 21 odst. 3 
zákona o znalcích a tlumočnících. Nově má toto 
ustanovení vazbu zejména na odměňovací 
vyhlášku, která stanoví vyšší sazbu hodinové 
odměny při zpracování znaleckého posudku 
znaleckým ústavem.  

Pokud je ustanovení návodné a nikoli závazné, 
nemá co dělat v návrhu zákona. 

Toto ustanovení nemůže být zcela závazné, protože 
potom by zakotvovalo, že ve zvlášť obtížných 
případech lze žádat pouze znalecké ústavy, kterých 
je však daleko méně než znalců a v některých 
oborech a odvětví ani neexistují, nebo jich je tak 
málo, že znalecké posudky vypracovávají s dlouhou 
čekací lhůtou. Bylo by tak znemožněno požádat o 
obtížný znalecký posudek znalce. Ačkoli s tímto 
ustanovením není spojena žádná sankce ani se 
nejedná o dogma, rádi bychom ho v návrhu 
ponechali jako jakési doporučení. Ostatně, 
vzhledem k tomu, že tomu odpovídá dlouhodobá 
praxe a že do stávajícího zákona bylo toto 
ustanovení normativně zakotveno v roce 2011, 
nedomníváme se, že by to mohlo způsobovat 
jakékoli problémy či nedorozumění. 
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 Z K § 47 
Zrušením stávajícího zákona č. 36/1967 Sb. vyvstane potřeba upravit právní 
poměry překladatelů a tlumočníků, což se má stát zákonem o překladatelích 
a tlumočnících. Ten však předložen dosud nebyl a v navrhovaném znění by 
tak vznikla regulační mezera. Vzhledem tomu, že právě na tlumočníky a 
předkladatele se vztahuje judikatura SD EU, může budit absence právní 
úpravy nejistotu o jejich právním postavení. Navrhujeme proto předložit 
současně se zákonem o znalcích i návrh zákona o překladatelích a 
tlumočnících. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

 

 D K § 1 odst. 4 
§ 1 odst. 4 stanoví, že znalec vykonává znaleckou činnost osobně, a to i 
v případě, že se tak děje ve znalecké kanceláři. Není zřejmé, z jakého 
důvodu je z ustanovení vyloučen znalecký ústav, a to i s ohledem na § 110 
trestního řádu, dle něhož (obdobně jako je tomu v případě znalecké 
kanceláře) znalecký ústav v posudku „označí osobu nebo osoby, které 
posudek vypracovaly a mohou být v případě potřeby jako znalci 
vyslechnuty“. Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu nebo návrh. 

Vysvětleno. 

Zákon nestanoví povinnost znaleckého ústavu 
zaměstnávat znalce, tudíž logicky není možné, aby 
ve znaleckém ústavu znalec vykonával činnost 
osobně. Není vyloučeno, že znalec bude ve 
znaleckém ústavu působit, ale v takovém případě by 
tam působil jako jakákoli jiná osoba/zaměstnanec. 
K podání znaleckého posudku bude ustanovován 
znalecký ústav, a proto není možno dovozovat 
osobní výkon, resp. osobní odpovědnost znalce, i 
kdyby v takovém ústavu pracoval (ačkoli to zákon  

 D K § 8 a § 15 odst. 3 
Z vyjádření v důvodové zprávě k § 10 odst. 2 vyplývá, že „Výčet oborů a 
odvětví je taxativní, a proto není možno zvolit jiný obor či odvětví, než je 
uvedeno v příloze“. To ovšem také znamená, že změna v seznamu oborů 
bude možná jen změnou zákona. Není proto jasné zmocnění v § 8 v té části, 
která se týká seznamu oborů – ten je již dán v zákoně a vyhláška by tento 
seznam nemohla měnit ani doplňovat. Navrhujeme proto přetextovat § 8 
tak, aby vyjadřoval pouze to, co bude možné upravit vyhláškou (zřejmě 
pouze specializace v rámci již daných oborů a případně další detaily o tom, 
co se zahrnuje do kterého oboru). 

Vyhověno. 
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 D K § 23 odst. 1 
Připojení znalecké pečeti se navrhuje u každého písemně podávaného 
znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že znalci budou moci 
působit na trhu, a k tomu, že se jejich posudky objednané stranami 
sporu v občanském soudním řízení nebudou považovat za veřejnou 
listinu, vyvstává otázka, zda znalecká pečeť bude v každém z obou 
případů plnit tutéž funkci. Tím by ale mohlo docházet k narušování 
trhu. Dále není nijak omezeno používání znalecké pečeti mimo řízení 
před orgánem veřejné moci, což by vzhledem k možnosti jejího 
zneužití bylo vhodné. Navrhujeme návrh doplnit, případně odůvodnit 
s ohledem na řečené 

Vysvětleno. 

 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Z K § 7 odst. 1 písm. a): Ustanovení zakotvuje podmínky, které musí žadatel 
splnit, aby se mohl stát znaleckým ústavem. Z dikce ustanovení ani 
z důvodové zprávy však vůbec není zřejmé, jak se bude posuzovat splnění 
podmínky, že znalecký ústav vykonává vědeckovýzkumnou činnost 
v příslušném oboru a odvětví „na úrovni zaručující vysokou odbornou 
kvalitu znalecké činnosti“. Požadujeme proto odstranění této neurčité 
formulace.  

Vyhověno. 

Po dohodě s připomínkovým místem bude vypuštěn 
dovětek „na úrovni zaručující vysokou odbornou 
kvalitu znalecké činnosti“. 

 Z K § 7 odst. 1 písm. e) a § 24 odst. 4: Jsme názoru, že tato ustanovení jsou 
ve vzájemném rozporu, neboť v § 7 odst. 1 písm. e) se hovoří o 
„schvalování znaleckých posudků“, zatímco v § 24 odst. 4 o „vzetí na 
vědomí znaleckých posudků“. Samotná povinnost předkládání 
zpracovaných znaleckých posudků vědecké radě ke schválení nebo i jen 
třeba ke vzetí na vědomí je navíc neodůvodněnou a pro praxi nebude 
žádným přínosem. Je třeba si uvědomit, že vědecké rady zasedají zpravidla 
maximálně 10x do roka (kromě července a září) a nemusí se vždy sejít 
v usnášeníschopném počtu. V důsledku toho povede aplikace zákona 
k častému a neúměrnému prodlužování lhůty potřebné k podání znaleckého 
posudku. Přitom povinnost projednávání posudků ve vědecké radě není 
smysluplná, neboť znalecké posudky se zpravidla zabývají vysoce 
odbornými otázkami, které často nespadají do velmi úzce specializovaných 
oborů činnosti jednotlivých členů vědecké rady. Nadto i z důvodové zprávy 

Vyhověno. 

§ 7 odst. 2: Je-li žadatelem o zápis do seznamu jiná 
osoba veřejného práva, její organizační složka nebo 
vnitřní organizační jednotka této složky, je 
podmínka pro zápis do seznamu uvedená v odstavci 
1 písm. a) splněna rovněž, pokud prokáže odbornou 
způsobilost k výkonu znalecké činnosti v daném 
oboru a odvětví a případně specializaci jiným 
způsobem, a podmínka uvedená v písm. e) je 
splněna, pokud je vnitřních předpisech tohoto 
žadatele nebo ve vnitřních předpisech veřejné 
vysoké školy nebo její součásti upraveno, jakým 
způsobem bude znalecký posudek vzat na vědomí.  
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vyplývá, že rada se nemá zabývat věcnou správností samotného posudku. 
V případě vysokých škol tedy požadavek na schválení nebo vzetí dle 
našeho názoru postrádá významu. V návaznosti na uvedené požadujeme 
vypustit § 7 odst. 1 písm. e) v celém rozsahu a § 24 odst. 4 doplnit o 
poslední větu ve znění: „Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na 
vysoké školy“. 

§ 25 odst. 4: Znalecký posudek zpracovaný 
znaleckým ústavem musí být vzat na vědomí radou 
instituce, vědeckou radou, uměleckou radou či 
jiným obdobným odborným kolektivním orgánem. 
Je-li znaleckým ústavem jiná osoba veřejného 
práva, její organizační složka nebo vnitřní 
organizační jednotka této složky, nebo veřejná 
vysoká škola nebo její součást, musí být znalecký 
posudek zpracovaný tímto znaleckým ústavem vzat 
na vědomí postupem upraveným ve vnitřních 
předpisech tohoto znaleckého ústavu. Údaj o vzetí 
na vědomí znaleckého posudku v něm musí být 
uveden, a to včetně data a podpisu odpovědné 
osoby. 

§ 46 odst. 3: 

Je-li znaleckým ústavem zapsaným v I. oddílu, 
který získal znalecké oprávnění podle dosavadních 
právních předpisů, 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 podle tohoto zákona. 

V důvodové zprávě bude dále k § 7 odst. 2 
uvedeno: 

….Zároveň se stanoví, že tento žadatel, a rovněž 
veřejná vysoká škola nebo její součást, nemusí 
disponovat kolektivním orgánem, který bude 
znalecké posudky brát na vědomí, ale musí si tento 
mechanismus vnitřní aprobace upravit jinak v rámci 
svých interních předpisů a tento pak dodržovat. 
Může se tak například jednat o monokratický orgán 
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či pověřenou osobu. 

 Z K § 8: Návrh zákona neobsahuje meze, v nichž by se úprava ve 
vyhlášce měla pohybovat, a to zejména v případě podmínek odborné 
způsobilosti pro jednotlivé obory a odvětví. Požadujeme doplnit 
meze, v rámci nichž bude vyhláška vydána. 

Připomínka byla změněna na doporučující. 

Legislativní proces přijetí vyhlášky či její novely je 
mnohem kratší a umožňuje tak provést flexibilnější 
změnu, která bude adekvátněji reagovat na aktuální 
potřeby a situace. V zákoně byla formulace mírně 
upravena, ale domníváme se, že větší specifikace již 
není možná, neboť není možno ani všeobecně 
kupříkladu říci, že všichni budou muset mít VŠ 
vzdělání apod. 

 Z K § 24 odst. 5: Požadujeme vypustit toto ustanovení, neboť obsahuje 
nejednoznačné požadavky. Standardy oborů a odvětví nejsou legislativně 
upraveny a není tedy zřejmé, podle čeho by se v případě naplňování tohoto 
ustanovení mělo postupovat.  

Částečně vyhověno. Částečně nevyhověno – 
připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Ustanovení § 25 odst. 5 bude rozděleno na dvě věty, 
aby neevokovalo, že veškeré obecně závazné 
postupy a standardy daného oboru a odvětví, 
s nimiž může být znalecký posudek zpracován 
v souladu, budou vždy uveřejněny na internetových 
stránkách ministerstva: 

(5) Znalecký posudek musí být kromě 
odůvodněných případů zpracován v souladu s 
obecně uznávanými postupy a standardy daného 
oboru a odvětví.  Obecně uznávané postupy a 
standardy daného oboru a odvětví ministerstvo 
uveřejní na svých internetových stránkách. 

Do důvodové zprávy bude dále uvedeno, že seznam 
obecně uznávaných postupů a standardů není 
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výčtem taxativním, samozřejmě může dojít 
k situaci, kdy znalec použije obecně uznávané 
postupy a standardy, které dosud uveřejněny nebyly 
nebo se jedná o obecně uznávané postupy a 
standardy užívané dosud jen v zahraničí. 

 Z K § 25 odst. 2 písm. j): Dle našeho názoru není možné, aby byl do 5 dnů od 
zadání posudku zadán do evidence údaj o vyúčtovaném znalečném, když do 
té doby nemusí být ani posudek vypracován a nebudou tedy známy náklady 
(často nebudou ani náklady přiznány, neboť soud do 5 dnů od zadání 
znaleckého posudku o přiznání nákladů nerozhodne). Pokud se na písmeno 
j) tohoto ustanovení má vztahovat dovětek „nebo ode dne, kdy nastala 
skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže“, pak toto není z ustanovení 
zcela zřejmé a považujeme za vhodnější upravit tuto skutečnost do 
samostatného ustanovení. Požadujeme vypustit ustanovení či ho upravit ve 
výše uvedeném smyslu. 

Vysvětleno. 

K této skutečnosti se váže právě onen dovětek. 
Formulace se nám zdá jasná. 

 Z K § 29 odst. 3: Legální hlediska smluvní odměny jsou dle našeho názoru 
problematická, a to zejména z toho důvodu, že se jedná právě o smluvní 
odměnu. Ustanovení není dle našeho názoru ani dostatečně odůvodněno ve 
zvláštní části důvodové zprávy, není např. zřejmé, kdo má být tímto 
ustanovením chráněn. Požadujeme zevrubnější vysvětlení či úpravu tohoto 
ustanovení ve shora uvedeném smyslu. 

Vyhověno jinak. 

Odměna musí být sjednána tak, aby v žádném 
případě nezávisela na výsledku práce, tedy na 
výsledném znaleckém posudku, popř. úspěšnosti 
jeho uplatnění v řízení. Pro naplnění tohoto 
ustanovení postačí, když bude sjednáno, jakým 
způsobem bude odměna stanovena, tedy například 
jaká bude hodinová sazba, jaké náhrady budou 
hrazeny apod. V § 29 odst. 3 bude na základě jiné 
připomínky vypuštěna druhá věta. 

 Z K § 29 odst. 4: Požadujeme doplnit do tohoto ustanovení možnost krátit 
odměnu i v případě, že znalec neodevzdá znalecký posudek ve stanovené 
lhůtě.  

Vyhověno. 

 Z K § 33 odst. 2: Dohled nad věcnou správností se neobejde bez znalců (resp. 
znaleckých posudků), kteří budou přibíráni v odborných správních řízeních 

Vysvětleno. 
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před Ministerstvem spravedlnosti či krajskými soudy. V případě, kdy orgán 
veřejné moci sám není odborníkem např. na dětské lékařství, bude muset ve 
správním řízení ustanovit „znalce na znalce“ pro účely řízení o věcné 
správnosti posudku. O stanoviska poradních sborů pro znalecké otázky se 
bude možno opírat jen v některých oborech a odvětvích, resp. máme za to, 
že znaleckých oborů a odvětví je více než poradních sborů, přičemž věcný 
přezkum se teoreticky týká všech oborů. Poukazujeme na to, že je tedy 
třeba počítat s tím, že otázka dohledu nad věcnou správností bude 
vyžadovat navýšení rozpočtu a odborné úředníky, resp. náklady na znalečné 
v případě znalců přibíraných v odborném správním řízení. Požadujeme 
rozpracovat materiál (zejména důvodovou zprávu a zprávu RIA) ve výše 
uvedeném smyslu. 

RIA s tímto navýšením počítá, a to jak finančním, 
tak personálním (na MSp i na krajských soudech).  

 Z K Dílu III, přechodným ustanovením: Poukazujeme na skutečnost, že 
zákonem není upraveno, jak se má nakládat s dosavadními listinnými 
znaleckými deníky při přechodu na elektronickou aplikaci. Požadujeme 
doplnit přechodné ustanovení reflektující zrušení povinnosti vést znalecké 
deníky. 

Vysvětleno. 

Papírové deníky zaniknou společně se zrušením 
zákona č. 36/1967 Sb. Žádné speciální zacházení 
není nutné a není nutné ani do přechodných 
ustanovení zakotvovat zrušení papírových deníků. 
Jejich archivace se bude řídit příslušnými předpisy 
o archivnictví. 

 Z K části druhé – Změna občanského soudního řádu, k § 48 bodu 1.: S 
navrženou úpravou občanského soudního řádu nesouhlasíme, neboť 
odůvodnění této úpravy neodpovídá navrhovanému zásahu. Předkladatel 
zdůvodňuje zrušení § 127a tím, že předkládané znalecké posudky jsou 
v praxi často nekvalitní a je tedy třeba zadávat další znalecké posudky. Toto 
odůvodnění je dle našeho názoru nelogické, neboť kvalita znaleckých 
posudků se nezlepší tím, že bude § 127a zrušen a jeho zrušení ani 
nepovede  ke kýženému cíli, kterým má být zlepšení kvality znaleckých 
posudků. Zcela absurdně pak vyznívá, když předkladatel ve zvláštní 
části důvodové zprávy uvádí, že „tendenčně psanými znaleckými posudky 
„na míru“ jedné konkrétní straně soudního řízení velice trpí vážnost této 
profese a důvěra v ni“, čímž odůvodňuje zrušení § 127a.  Požadujeme 
navrhovanou úpravu vypustit. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení § 127a nebude zrušeno, ale bude pouze 
upraveno tak, že se znaleckým posudkem 
předloženým jednou ze stran řízení je nakládáno 
jako s důkazem znaleckým posudkem, pokud s tím 
obě strany souhlasí. Tato právní úprava je např. 
v Německu. 
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 D K materiálu obecně: Po stránce formální poukazujeme na nedostatky 
v textu, viz např. nerozepsané či nadbytečně užité zkratky (viz např. IT, 
ICT, NÚV), psaní lomítka namísto spojovací spojky (např. nebo, anebo, či), 
duplicita výrazů (např. osvědčení/certifikát) nebo písemné chyby (viz 
ekklesiologie/eklesiologie). Doporučujeme revizi celého textu.  

Vyhověno. 

Návrh podrobíme revizi. Nicméně termín 
ekklesiologie byl navržen gesčním ministerstvem 
daného oboru a odvětví a je v souladu se zahraniční 
terminologií. 

 D K návrhu zákona obecně: Doporučujeme v materiálu upravit číslovky 
v souladu s čl. 43 Legislativních pravidel vlády. Viz např. § 7 odst. 2 či § 
11 odst. 2 a 3. 

Vyhověno. 

 D K návrhu zákona obecně: Doporučujeme v návrhu v souladu 
s Legislativními pravidly vlády nahradit slovo „dle“ slovem „podle“. (Viz 
např. § 10 odst. 2 či § 29 odst. 2.) 

Vyhověno. 

 D K § 1 odst. 2, § 10 odst. 4: V § 1 odst. 2 je uvedeno, že „nestanoví-li zákon 
jinak, pro výkon znalecké činnosti znaleckých kanceláří a ústavů platí 
ustanovení o výkonu znalecké činnosti znalců“. Doporučujeme v tomto 
ustanovení před slovo „ústavů“ doplnit slovo „znaleckých“. Dále v této 
souvislosti upozorňujeme na znění ustanovení § 10 odst. 4, ve kterém je 
znovu uvedeno „Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav“, přičemž by 
zřejmě stačilo uvést slovo „Znalec“, stejně tak, jako je tomu v následujícím 
odstavci 5. Doporučujeme upravit výše nastíněné v celém textu návrhu. 

Vyhověno. 

 D K § 5 odst. 1: Doporučujeme text vlastního slibu doplnit o slova „ a 
svědomí“, které bude vloženo za slovní spojení „podle svého nejlepšího 
vědomí“. 

Vyhověno. 

 D K § 10 odst. 3: Doporučujeme toto ustanovení přeformulovat z důvodu 
nesrozumitelnosti. 

Nevyhověno. 

Formulace je dle předkladatele zcela jasné. Stanoví, 
že pokud bylo žádosti vyhověno, nemusí se o tomto 
vyhotovovat rozhodnutí, ale postačí, že žadatel 
bude zapsán do seznamu. 
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 D K § 13: Doporučujeme zavést zkratku „seznam“ pro „Seznam znalců, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů“. 

Vyhověno. 

 D K § 16: Doporučujeme v návrhu zákona opravit nesprávné označení § 16 
(paragraf je mylně označen jako § 15). 

Vyhověno. 

 D K § 27 odst. 6: Doporučujeme upravit znění tohoto ustanovení i s ohledem 
na případy, kdy znalec nemůže z objektivních důvodů pečeť vrátit - např. 
protože zemřel. Jako zcela absurdní se pak v této souvislosti jeví 
skutečnost, že by se znalec mohl dopustit přestupku podle § 37 odst. 1 
písm. d). 

Vyhověno jinak. 

Do důvodové zprávy bude doplněno, že v případě 
úmrtí, by znaleckou pečeť měl vrátit dědic. 
Nedomníváme se, že je však nezbytně nutné toto 
zakotvovat do zákona.  

 D K § 31: Není věcný důvod vázat poskytnutí zálohy pouze na "odůvodněné 
případy". Doporučujeme vypustit slovní spojení „v odůvodněných 
případech“. 

Nevyhověno. 

Není možno poskytovat zálohy vždy, když si o to 
znalec požádá. Jako problematické se jeví 
především výše záloh a jejich zpětné vymáhání. 
Poskytování záloh vždy, když si o to zpracovatel či 
poskytovatel služby požádá, není obvyklé ani u 
jiných profesí. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Z K § 25 odst. 4  
Podle tohoto ustanovení jsou údaje podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) 
až b) a d) až e) neveřejné. Přístup k neveřejným údajům má pouze 
ministerstvo a krajské soudy. Na základě odůvodněné žádosti udělí správce 
evidence přístup do neveřejné části rovněž jinému orgánu veřejné moci.  
Do výčtu orgánů/osob navrhujeme doplnit znalce, který by měl mít 
možnost přehledu statistického zpracování jeho činnosti, jelikož např. podle 
§ 33 odst. 4 může být ze seznamu znalců vyškrtnut pro nečinnost.  

Vysvětleno. 

Znalec bude mít vždy přehled o vlastních údajích, a 
to včetně statistik. Nedomníváme, že je nezbytně 
nutné toto zakotvit do zákona. Bude více 
zdůrazněno v důvodové zprávě. 

 Z K § 27 odst. 2 
S ohledem na § 33 odst. 4 je nezbytné doplnit do ustanovení § 27 odst. 2 
vyškrtnutí ze seznamu znalců z důvodu nečinnosti.  

Vysvětleno. 

Ve stávajícím návrhu je § 33 odst. 4 uveden jako 
jeden z důvodů pro vyškrtnutí. Dle našeho názoru je 
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to takto dostatečné. 

 Z K § 29 
V navrhovaném ustanovení je nejednoznačně deklarován způsob utváření 
odměny za výkon znalecké činnosti (sjednávání, určení), strany dohody o 
odměně (znalec, zadavatel) ani předmět dohody o odměně (výše, podmínky 
pro poskytování) ani působnost zadavatele při určování výše odměny nebo 
působnost při jejím poskytování (snižování, neposkytnutí). Je rovněž nutné 
odlišit úpravu sjednávání a určování odměny od jejího poskytování 
(výplaty). 
Navrhuje se proto toto znění odstavců 2 až 4: 
„(2) Výši odměny za výkon znalecké činnosti a podmínky pro její 
poskytování sjednává zadavatel se znalcem. Odměna se sjednává písemně 
před započetím výkonu znalecké činnosti. Výše odměny musí být 
přiměřená k rozsahu a náročnosti znalecké činnosti. 
(3) Není-li odměna sjednána podle odstavce 2, nebo je-li zadavatelem orgán 
veřejné moci, určí zadavatel odměnu podle tohoto zákona a vyhlášky, 
kterou stanoví ministerstvo podrobnosti o výši a způsobu určení odměny. 
(4) Odměnu je možné snížit, jestliže nebyl znalecký posudek v souladu 
s náležitostmi uvedenými v § 24, nebo ji může zadavatel, kterým je orgán 
veřejné moci, jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení 
znalecké činnosti, zcela odepřít.“. 
Odstavec 6 je nutné vypustit. 

Vysvětleno. 

Zvážíme možné změny, tak aby byl text lépe 
srozumitelný a více odpovídal zamýšlenému účelu a 
standardním formulacím v jiných právních 
předpisech, rovněž je nutno zohlednit připomínky 
dalších resortů, zejména ohledně formulace § 29 
odst. 3. 

 D K názvu návrhu zákona 
Název je potřeba doplnit, a to např. takto: „..a o změně dalších souvisejících 
zákonů“. 

Vyhověno jinak. 

Návrh bude rozdělen do dvou samostatných zákonů. 

 D K § 1 odst. 3  
U demonstrativního výčtu uvozeného slovem zejména považujeme zkratku 
„tj.“ tedy ve slovním spojení „tj. zejména“ za nadbytečnou. Navrhujeme ji 
vypustit. 

Vyhověno. 

 D K § 1 odst. 5 
Doporučujeme doplnit, že znalec, kromě vedení evidence vydaných 

Vyhověno jinak. 
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znaleckých posudků, rovněž tyto posudky vede ve své úschově.  Je uvedeno v ustanovení § 24. 

 D K § 4 odst. 2 – úvodní větě 
Zde je použit pojem „žadatel“, aniž by byla v předchozím ustanovení 
u slovního spojení „žadatel o vznik znaleckého oprávnění znalce“ zavedena 
legislativní zkratka; navrhujeme upravit.  

Vyhověno jinak. 

Terminologicky sjednotíme, nicméně zavádět 
legislativní zkratku se nám jeví jako nadbytečné. 

 D K § 4 odst. 2 písm. b) 
Zde se odkazuje na přílohu č. 1. V souladu s čl. 29 Legislativních pravidel 
vlády se přílohy k zákonu číslují pouze tehdy, je-li příloh více, to však není 
tento případ.  
Přílohu k navrhovanému zákonu proto doporučujeme nečíslovat a označit ji 
pouze jako „ Příloha k zákonu č…/2017 Sb.“, v § 4 odst. 2 písm. b) pak 
odkázat pouze na přílohu bez číselného označení.  

Vyhověno. 

 D K § 5 odst. 1 písm. c) 
Podle tohoto ustanovení může být znalcem fyzická osoba, která má 
odpovídající materiální zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké 
činnosti. 
 
Materiál neuvádí, podle jakých kritérií bude posuzováno odpovídající 
materiální zázemí a není patrné, že by je měl upravovat prováděcí 
předpis. Pouze důvodová zpráva uvádí, že „Tuto podmínku je nutno 
posuzovat především s ohledem na konkrétní obor, odvětví a popř. i 
specializaci, byla-li žadatelem zvolena“. Doporučujeme doplnění. 

Vyhověno. 

 D K § 5 odst. 1 písm. f), § 6 odst. 1 písm. e), § 7 odst. 1 písm. f) 
V uvedených ustanoveních navrhujeme doplnit, že podmínkou vzniku 
znaleckého oprávnění znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu 
rovněž je, že nejsou v likvidaci.  

Nevyhověno. 

Zakotvení této podmínky se zdá být nadbytečné, 
neboť se nedomníváme, že v likvidaci je možno 
činit takové úkony jako je podání žádosti o zápis do 
seznamu, a to ani ze strany likvidátora, ani ze strany 
statutárního orgánu. Na stranu druhou, není 
nezbytně nutné, aby již zapsané znalecké kanceláři, 
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či jinému subjektu souběžně se vstupem do 
likvidace zaniklo znalecké oprávnění, protože to 
může kupříkladu potřebovat k dokončení 
znaleckých posudků, resp. k naplnění již 
uzavřených smluv. 

 D K § 6  
Zde obsažená právní úprava umožňuje, aby v této oblasti podnikali nejen 
znalci, ale i jiné osoby, které znaleckou činnost nevykonávají. Dáváme ke 
zvážení, zda znalec, který bude např. jako zaměstnanec v pracovněprávním 
poměru ve znalecké kanceláři, bude skutečně schopen nestranně vykonávat 
znaleckou činnost, tak jako by byl znalec působící samostatně.  

Vysvětleno. 

Pokud by takový znalec nebyl schopen nestranně 
vykonávat svou činnost v rámci znalecké kanceláře, 
může ji vykonávat samostatně. S ohledem na 
skutečnost, že i v rámci znalecké kanceláře bude za 
svou činnost přímo odpovědný, je to pouze na jeho 
uvážení. 

 D K § 6 odst. 1 písm. c) 
Podle tohoto ustanovení může být znaleckou kanceláří obchodní 
korporace, která má odpovídající materiální i personální zázemí, 
které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti. 
Materiál opět neuvádí, podle jakých kritérií bude posuzováno 
odpovídající materiální zázemí a není patrné, že by je měl upravovat 
prováděcí předpis. Podle důvodové zprávy: „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.“. Ani tady se však 
neuvádí, podle jakých kritérií bude personální a majetkové zajištění 
posuzováno. I zde doporučujeme doplnění. 

Vyhověno jinak. 

Formulace materiálního zázemí byla v zákoně 
mírně upravena a podrobněji vysvětlena u 
ustanovení § 5, kde se požadavek na materiální 
zázemí objevuje poprvé. 
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 D K § 7 odst. 1 písm. a)  
Zde je specifikováno, kdo může mj. být znaleckým ústavem. Podle tohoto 
ustanovení ten, kdo je vysokou školou nebo její součástí, veřejnou 
výzkumnou institucí, případně jinou osobou veřejného práva nebo její 
organizační složkou vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném 
oboru a odvětví a případně specializaci alespoň po dobu 3 let bezprostředně 
předcházejících dni podání žádosti o zápis do seznamu, a to na úrovni 
zaručující vysokou odbornou kvalitu znalecké činnosti, 
 
Materiál neuvádí, podle jakých kritérií bude posuzována úroveň zaručující 
vysokou odbornou kvalitu znalecké činnosti a vzhledem k tomu, že se jedná 
o kritérium, podle kterého dojde k přiznání znaleckého oprávnění 
znaleckého ústavu, kterým podle důvodové zprávy může mít mj. i 
nemocnice, státní podnik či jiná osoba veřejného práva, ale i osoba 
soukromého práva, stává se toto kritérium významným prvkem hodnocení. 
Považujeme za potřebné v návrhu doplnit, příp. za použití odkazu na jiný 
právní předpis.   

Vyhověno jinak. 

Již nyní se posuzuje u znaleckých ústavů požadavek 
vědeckovýzkumné činnosti a pro Ministerstvo 
spravedlnosti se tudíž nejedná o novou kategorii, 
kterou by neumělo posoudit. Co se týče dovětku 
„zaručující vysokou odbornou kvalitu znalecké 
činnosti“, tento bude v souladu se zásadní 
připomínkou MŠMT vypuštěn, neboť se jedná o 
nejednoznačnou kategorii, která by mohla v praxi 
způsobovat výkladové nejasnosti. Účelem bylo 
primárně zachovat v tomto ohledu současný stav. 

 D K § 7 odst. 1 písm. c) 
Z materiálu ani v tomto případě nevyplývá, podle jakých kritérií bude 
posuzováno odpovídající materiální zázemí. Důvodová zpráva na materiální 
a personální zajištění také klade důraz, když uvádí, že „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.“  Doporučujeme doplnění.  

Vyhověno jinak. 

Formulace materiálního zázemí byla v zákoně 
mírně upravena a podrobněji vysvětlena u 
ustanovení § 5, kde se požadavek na materiální 
zázemí objevuje poprvé. 

 D K § 10 odst. 3 
Podle tohoto ustanovení příslušný krajský soud nebo ministerstvo zapíše 
žadatele do seznamu, aniž by se o tom vydávalo rozhodnutí, splnil-li 
žadatel podmínky pro vznik znaleckého oprávnění; a to do 10 pracovních 
dní ode dne jejich splnění.   

Vyhověno. 

Pokud příslušný orgán nerozhodne kladně, bude 
standardně vydávat rozhodnutí podle správního 
řádu. Desetidenní lhůta začne běžet ve chvíli, kdy 
jsou splněny všechny podmínky, kupříkladu tedy 
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Z ustanovení nevyplývá, jak bude postupováno v situaci, kdy nejsou 
podmínky splněny. S ohledem na možnost žadatele vyjádřit nesouhlas 
s nezapsáním (podle důvodové zprávy), by mělo být vystaveno rozhodnutí 
podle správního řádu, které umožňuje podání odvolání proti rozhodnutí, což 
by mělo být z textu zákona zřejmé. Navrhujeme upravit. 
Dále není jasné stanovení počátku desetidenní lhůty, ve které má 
ministerstvo nebo krajský soud žadatele zapsat do seznamu. Podle 
návrhu je to den splnění podmínek pro vznik znaleckého oprávnění. 
V § 5 jsou uvedeny podmínky vzniku znaleckého oprávnění znalce, 
ale o vznik znaleckého oprávnění tato osoba „žádá“ – podává žádost 
podle § 10. Je tedy otázkou, která skutečnost je rozhodující. 
Doporučujeme ujasnit. 

složí slib nebo vstupní zkoušku.  

Dále bude do zákona doplněno, že v případě 
kladného rozhodnutí o tom příslušný krajský soud 
nebo ministerstvo vydá osvědčení. 

 

 D K § 11 odst. 5 
Toto ustanovení doporučujeme zpřesnit tak, aby bylo patrno, v jakém 
případě krajský soud přeruší řízení o vznik znaleckého oprávnění za účelem 
vykonání vstupní zkoušky žadatelem, např. tehdy, pokud žadatel při vstupní 
zkoušce neuspěl (odst. 3).  

Vysvětleno. 

Za účelem vykonání vstupní zkoušky se bude řízení 
přerušovat vždy. Tedy pokud správní orgán dojde 
k tomu, že jsou splněny všechny podmínky, které 
musí žadatel splnit před vykonáním vstupní 
zkoušky, pak přeruší řízení a umožní žadateli 
vstupní zkoušku podle zákona vykonat. 

 D K § 14 odst. 3 písm. d) 
Uvedené ustanovení je zcela neurčité a nejasné, neboť umožňuje zapsat do 
seznamu jako neveřejný údaj skutečnosti potřebné pro výkon dohledu. Toto 
ustanovení není po obsahové stránce jednoznačné, významně oslabuje 
právní jistotu znalců a zakládá kompetenční spory mezi orgány dohledu, tj. 
mezi ministerstvem a krajskými soudy. 
Proto doporučujeme v zákoně stanovit, který orgán dohledu (popřípadě oba 
orgány dohledu ve vzájemné dohodě) určí skutečnosti potřebné k výkonu 
dohledu, které budou mít v seznamu povahu neveřejných údajů.  

Vysvětleno. 

Nedomníváme se, že o tom, kdo je dohledovým 
orgánem nad znalci, resp. nad konkrétním znalcem 
existují podle tohoto zákona spory. Toto ustanovení 
umožňuje krajským soudů uvést si do neveřejné 
části seznamu jakoukoli další poznámku týkající se 
dohledu nad výkonem znalecké činnosti, typicky 
kupříkladu skutečnost, že na znalce přišla stížnost či 
podnět apod. Zákon s tím však nespojuje žádné 
následky či jiné skutečnosti. 
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 D K § 16 
Upozorňujeme na nutnost přečíslování ustanovení, v návrhu zákona je 
ustanovení označeno jako § 15.   

Vyhověno. 

 D K § 16 odst. 4 písm. a) 
Není zřejmý důvod délky lhůty 60 dní pro povinnost doložení 
dokladu o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu. 
Navíc je v rozporu s důvodovou zprávou, podle které se má jednat o 
30 dní. Lhůta 60 dní se má podle důvodové zprávy vztahovat na ty, 
kteří získali znalecké oprávnění podle dosavadních právních 
předpisů. 

Vyhověno jinak.  

Bude sjednoceno v důvodové zprávě i v zákoně na 
60 dní.  

 

 D K § 21 odst. 2 
Výčet situací, kdy znalec odmítne výkon znalecké činnosti, doporučujeme 
doplnit o situaci, kdy se znalec odůvodněně dostane do střetu zájmu, pokud 
výkon znalecké činnosti přijme.  

Nevyhověno. 

Domníváme se, že toto je již dostatečně pokryto 
ustanovením o vyloučení znalce. 

 D K § 27 odst. 5 a 6 
V textu těchto ustanovení je třeba doplnit konkrétní časovou lhůtu, v jejímž 
průběhu jsou uvedené subjekty povinny vrátit podklady sloužící pro 
vypracování znaleckého  posudku a znaleckou pečeť, protože nesplnění této 
jejich povinnosti má být podle § 37 odst. 1 písm. d) návrhu zákona 
kvalifikováno jako přestupek s následným uložením pokuty.  

Nevyhověno – bez zbytečného odkladu je lhůta. 

 D K § 37 odst. 1 písm. d) 
Skutkovou podstatu přestupku, spočívající v nevrácení znalecké pečetě po 
vyškrtnutí nebo výmazu ze seznamu, je třeba z tohoto ustanovení vypustit, 
protože z povahy věci vyplývá, že uvedený přestupek nemůže spáchat jiná 
fyzická nebo právnická osoba než znalec, znalecká kancelář nebo znalecký 
ústav. 
Navrhujeme tuto skutkovou podstatu přestupku zařadit do ustanovení § 36 
odst. 1 návrhu zákona.  

Nevyhověno. 

Tuto skutkovou podstatu může právě naplnit jiná 
fyzická či právnická osoba, neboť osoba vyškrtnutá 
ze seznamu, již pochopitelně není znalcem. 

 D K § 42 
Ve zmocňovacím ustanovení navrhujeme vyjádřit, že ministerstvo upraví 

Vyhověno. 
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vyhláškou rovněž vedení evidence znaleckých posudků znalcem (§ 1 odst. 
5), protože zmocňovací ustanovení se vztahuje (vzhledem k legislativní 
zkratce v § 25) pouze k úpravě vedení evidence znaleckých posudků 
ministerstvem. 
Dále upozorňujeme, že s ohledem na to, že již v § 3 je zavedena legislativní 
zkratka, podle které má být dále v textu užíváno namísto „Ministerstvo 
spravedlnosti“ pouze „ministerstvo“; doporučujeme použít i zde tuto 
zavedenou legislativní zkratku.   

Zmocňovací ustanovení bude revidováno. 

 

 D K důvodové zprávě a RIA 
Doporučujeme i zde sjednotit používání pojmu „ministerstvo“ 
případně „Ministerstvo spravedlnosti“. 

Nevyhověno. 

RIA není text zákona, a proto se nedomníváme, že 
je nezbytně nutné vždy používat stejnou 
terminologii, obzvláště tam, kde by se stylisticky 
hodilo použít něco jiného. Navíc je potřeba 
poznamenat, že RIA i DZ snad kromě jediné 
situace, kdy se výslovně mluví o Ministerstvu vnitra 
o jiném ministerstvu, než je Ministerstvo 
spravedlnosti nemluví. Nehrozí zde tudíž ani 
nebezpečí nějakého nedorozumění. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Z V §§ 6 a 7 návrhu zákona v části III. materiálu, které stanovují 
podmínky pro vznik znaleckého oprávnění znalecké kanceláře a 
znaleckého ústavu, je těmto subjektům (na rozdíl od znalců) výslovně 
umožněno provozovat znaleckou činnost ve "specializaci, pro kterou 
si žadatel podal žádost". Tato možnost není explicitně uvedena v § 5, 
který stanovuje podmínky vzniku znaleckého oprávnění znalců, i 
když další ustanovení upravující obecněji vznik znaleckého 
oprávnění (§ 10) a vstupní zkoušku znalce (§ 11) možnost požádat o 
zápis specializace dle vlastního uvážení zakotvují. Vzhledem k tomu, 
že znalecká činnost znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů je 
založena na odborné erudici jednotlivých často úžeji 
specializovaných odborníků, měla by být tato možnost explicitně 

Vyhověno. 
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uvedena také v § 5 (v důvodové zprávě k § 5 je tato možnost také 
uvedena). 

 Z V části III. materiálu Příloha č. 1 k zákonu o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech je pro příslušný Krajský soud v Ostravě 
uveden obor Těžba hutnictví a geologie. Požadujeme změnit název oboru 
na Geologie, těžba, hutnictví. 

Vyhověno. 

 D Příloha č. 1 k návrhu zákona, str. 20 
Doporučujme sloučit obory „Obaly“ a „Odpadové hospodářství“ do 
jednoho oboru „Odpadové hospodářství, obaly“ a příslušným krajským 
soudem ponechat pouze krajský soud v Českých Budějovicích. Jedná se o 
související agendy a nespatřujeme důvod pro jejich rozdělení mezi dva 
příslušné krajské soudy. 

Vyhověno. 

 D Příloha č. 1 k návrhu zákona, str. 20 
Doporučujeme změnit název oboru „Příroda, krajina a životní prostředí“ na 
„Životní prostředí včetně přírody a krajiny“, neboť příroda a krajina jsou 
součástí životního prostředí. 

Vyhověno. 

 D V Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (RIA) se uvádí, že se 
nejedná o implementaci práva EU. Na druhou stranu v několika 
dokumentech je o právu EU zmínka (např. na str. 2 důvodové zprávy: 
„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.“ nebo na str. 4: „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.“). Pokud by se nejednalo o 
implementaci práva EU, lze předpokládat, že by nebylo nutné argumentovat 
existencí práva EU. Z důvodu nejasnosti je nutné ozřejmit. 

Nevyhověno. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Z Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
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Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad s právními předpisy České 
republiky upravujícími ochranu soukromí a osobních údajů, neboť 
ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit 
stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: 
specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 
povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový 
měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 
osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně 
používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto 
oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje 
zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů 
a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu 
jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo 
popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 
návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či 
zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou 
výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
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potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití 
osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, 
jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde 
jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a 
parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních 
údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně 
osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; 
popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně 
existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a 
opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 Z Bezúhonnost v § 9 je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 
Předně je nejasné, proč by pro znalce měl být překážkou činnosti jakýkoliv 
úmyslný trestný čin, ačkoliv se znalectvím nijak nesouvisí. Důvodová 
zpráva zcela mlčí. 
 
Dále je nezbytné zrušit odstavec 3 písm. a) a c). Není důvodné, aby si 
uchazeč o znalectví opatřoval cizozemské výpisy, když je českým občanem 
a když je smí v řadě případů nahradit čestným prohlášením. 
Institut čestného prohlášení v odstavci 4, navíc učiněného v cizině, do 
zákona nepatří. Čestné prohlášení je náhradní důkaz; zde však nic 
nedokazuje. Navíc zde budou obtíže spojené s úředním překladem. 
Časový test v odstavci 5 je nepřípadný, neboť doba 3 měsíců není zárukou 
aktuálnosti. Argument důvodové zprávy: „Tento požadavek se považuje za 

Vysvětleno.  

Jedná se pouze o úmyslný trestný čin v souvislosti 
se znaleckou činností, bude upřesněno. 

 

Nevyhověno. – Připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 

Trestná činnost není teritoriálně ohraničená, a proto 
chceme zohledňovat i cizí rozhodnutí. Žadatel může 
k získání cizozemského rozhodnutí využít 
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standardní,“ není fakticky odůvodněním. spolupráci zastupitelského úřadu. 

Vyhověno jinak. 

V zákoně bude uvedeno „aktuální, ne však starší 
než 3 měsíce“. 

 D V § 1 na všech ostatních místech se slovo „výkon“ zrušuje. 
Zatímco odstavec 1 hovoří o „znalecké činnosti“, odstavec 2 o „výkonu 
znalecké činnosti“. Důvodová zpráva zcela mlčí, jaký je mezi tím rozdíl, 
takže je nutno slovo „výkon“ považovat za vycpávkové. 

Vyhověno. 

Terminologicky bude sjednoceno. 

 D Ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) je nutné znovu zvážit. 
Místní příslušnost je stanovena neústrojně, neboť se fakticky zavádějí 
celostátní krajské soudy. Místo toho by předkladatel měl zvážit, zda po 
německém vzoru nesvěří jmenování znalců Hospodářské komoře ČR. 

Nevyhověno. 

S touto problematikou se blíže vypořádává 
důvodová zpráva, resp. RIA. 

 D V § 5 a na všech ostatních místech se vkládá slovo „úřední“. 
Je k úvaze, zda by regulovaná profese neměla být pojmenována „úřední 
znalec“, aby bylo vyjádřeno, že jde o autorisované povolání. Přívlastek 
„soudní“ vhodný není, neboť tato profese plní svou funkci i ve vztahu ke 
správním úřadům. 

Nevyhověno. 

S touto problematikou se blíže vypořádává 
důvodová zpráva, resp. RIA. 

 D V § 5 odst. 1 se za slovo „vědomí“ vkládají slova „a svědomí“. 
 
V českém právním řádu je běžné, že sliby uchazečů o svobodná povolání se 
váží ke svědomí uchazeče, a nikoli k jeho vědomí. Důvodová zpráva jen 
lakonicky konstatuje: „Textace slibu je s mírnými obměnami přejata ze 
zákona o znalcích a tlumočnících,“ ale změny, ani vlastní text slibu nijak 
neodůvodňuje. 

Vyhověno. 

 D Ustanovení §§ 6 a 7 je nezbytné sloučit do jedné instituce znaleckého 
ústavu. 
Není žádného důvodu rozlišovat mezi soukromoprávní znaleckou kanceláří 
a veřejnoprávním znaleckým ústavem. Takové rozlišování povede jen 

Nevyhověno. 
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k nemístné diskriminaci. 

 D V § 7 odst. 1 se slova „nebo její součástí“ zrušují. 
Pokud právní řád přiznává právní subjektivitu nějakému útvaru, měl by to 
zvláštní právní předpis respektovat. Není vhodné vytvářet zvláštní 
veřejnoprávní účelovou subjektivitu pouhé součásti VŠ, která není 
právnickou osobou, avšak podle znaleckého zákona má být subjektem 
veřejných oprávnění. Důvodová zpráva zcela mlčí a bez hlubší úvahy 
přebírá § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 
V roce 1967 se však se nesmělo ani říkat právnická osoba. 

Nevyhověno. 

 D V § 7 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 
Mezi § 7 odst. 1 písm. e) a § 24 odst. 4 je rozpor. Podle § 7 odst. 1 písm. e) 
má rada znaleckého ústavu posudky schvalovat, podle § 24 odst. 4 je má 
jen brát na vědomí. Nicméně, právnická osoba jedná prostřednictvím svého 
statutárního orgánu, stanovit znalecké povinnosti speciálnímu orgánu je 
neústrojné. 
Navíc navržená právní norma věcně neobstojí. Např. vědecká rada vysoké 
školy je orgánem veřejné správy v akademické samosprávě. Její zákonnou 
pravomoc a působnost není vhodné rozšiřovat o věci nepřípadné. V praxi 
by výsledkem byl formalismus při hlasování per rollam. Místo toho by 
mělo být stanoveno, že pravomoc vydávat ústavní posudky ze statutárního 
orgánu nelze přenést. 

Vysvětleno. 

Tento rozpor bude odstraněn a bude zakotvena 
povinnost kolektivního orgánu vzít znalecký 
posudek na vědomí. Účelem tohoto ustanovení je 
fakt, aby znalecký ústav vzal vůbec jako takový na 
vědomí, že je jeho jménem podáván určitý znalecký 
posudek. V praxi již dnes má velká část znaleckých 
ústavů ustanoven svůj vnitřní aprobační proces.  

 D V § 24 se odstavec 4 zrušuje. 
Vizte připomínku č. 78. 

Nevyhověno. 

Viz vysvětlení k předchozí připomínce. 

 D V § 29 odst. 3 se věta druhá zrušuje. 
Tato právní norma je nadbytečná právě proto, že jde o smluvní odměnu. 
Stačí to, že odměna nesmí být závislá na výsledku činnosti. Kdo tím má být 
chráněn a proč i proti vůli stran? Důvodová zpráva zcela mlčí. 

Vyhověno. 

 D Ustanovení § 31 se zrušuje. 
Není žádný věcný důvod zálohy normovat, zvláště když její poskytnutí není 
nárokové. Její omezení pouze na „odůvodněné případy“ je neúčelným 

Nevyhověno. 

Poskytnutí záloh není nárokové, ale pokud to 
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omezením smluvní volnosti. Důvodová zpráva nijak neobjasňuje účel této 
právní normy. 

zadavatel (zejména tedy orgán veřejné moci) uzná 
za vhodné, pak můžou být zálohy poskytnuty. Jedná 
se převážně o situace, kdy znalecký posudek trvá 
velice dlouho vyhotovit, nebo si vyžaduje velké 
náklady (jiné než odměnu znalce). Pokud by toto 
ustanovení neexistovalo, pak se domníváme, že by 
orgán veřejné moci takové zálohy poskytnout 
nemohl, což není vždy vůči znalci přiměřené.  

 D V § 33 je „dohled“, lépe „dozor“, nezbytné přepracovat. 
Dozor by měl být pouze incidenční, na základě podnětu poškozeného či 
soudu, případně jej zrušit zcela a ponechat to na soukromé iniciativě 
v soudním řízení. Periodicky přezkoumávat posudky úplně každého znalce 
je neúčelné a nehospodárné. Navržená právní úprava by si vyžádala 
navýšení rozpočtu a odborné úředníky, resp. náklady na znalečné v případě 
znalců přibíraných v odborném správním řízení před MS a KS. Veřejné 
úřady přitom nejsou odborníky např. na dětské lékařství, a tak by musely ve 
správním řízení ustanovit znalce na znalce. 
Poradní sbory si pokaždé samy nevystačí již jen proto, že znaleckých oborů 
a odvětví je více než poradních sborů. Tudíž nutno přibrat znalce na znalce 
pro účely řízení o věcné správnosti posudku. Poradní sbory jsou jen v 
některých odvodněných oborech, zatímco věcný přezkum platí pro všechny 
obory. 

Nevyhověno. 

Je použito slovní formulace „dohled“ právě proto, 
že se nejedná pouze o incidenční činnost, ale o 
periodickou kontrolu. S navýšením personálním i 
nákladů předložený materiál počítá. Rovněž se 
počítá s rozšířením stávajících poradních sborů na 
všechny obory a odvětví, kde to bude z důvodu 
přezkumu či vstupní zkoušky potřeba (s ohledem na 
vstupní zkoušku, které se musí obligatorně účastnit 
poradní sbor, argument s nedostatkem poradních 
sborů neobstojí). 

 D V příloze č. 1 se obor Právní vztahy k cizině zrušuje. 
Platí zásada, že soud zná právo. To platí i pro mezinárodní právo soukromé 
a veřejné a právo EU. 

Nevyhověno. 

 D V příloze č. 1 se slovo „sociální“ zrušuje. 
Pojem „společenské vědy“ je zcela srozumitelný, není třeba zavádět 
synonymum. 

Nevyhověno. 

 D V příloze č. 1 se obor Průmyslové vlastnictví zrušuje. 
Vizte připomínku č. 14. I zde platí, že se jedná o právní kvalifikaci, kterou 
nelze nahrazovat znaleckým posudkem. Znalec může posoudit jedině 

Nevyhověno. 

V oblasti Průmyslového vlastnictví se nemusí vždy 
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oceňování, což je však jiný obor. jednat o právní kvalifikaci. 

 D Ustanovení § 48–51 je nezbytné vyčlenit do doprovodného zákona. 
Je nevhodnou legislativní technikou, aby součástí kmenového zákona byl i 
zákon změnový, zvláště pokud novelizuje předpisy, u nichž se v dohledné 
době přepokládá náhrada novou právní úpravou, např. OSŘ. Pak bude 
součástí nového zákona zastaralá právní úprava nebo bude muset být nový 
zákon zbytečně novelizován. 

Vyhověno. 

ÚVČR - KML Z Zásadní připomínky: 
k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace  
Požadujeme doplnit, popř. konkretizovat varianty vymezené 
a vyhodnocené v ZZ RIA tak, aby umožňovaly posouzení přínosů 
a nákladů jednotlivých řešení zvolených v normativním textu 
(přinejmenším v rozsahu, v jakém představují výraznou změnu oproti 
stávající úpravě – tj. zejména pokud jde o vstupní zkoušky znalců, 
rozšíření dohledu o pravidelnou kontrolu věcné správnosti posudků, 
zavedení elektronického seznamu znalců a evidence znaleckých 
posudků, zvýšení znalečného, nemožnost volně odmítnout 
zpracování posudku zadaného orgánem veřejné moci) oproti 
současnému stavu, stejně jako oproti jejich možným alternativám 
vedoucím rovněž k naplnění deklarovaných cílů navrhované právní 
úpravy, tj. stabilizaci znaleckého odvětví a zkvalitnění znalecké 
činnosti. 

Částečně vyhověno. 

Bylo doplněno zhodnocení vstupní zkoušky 
žadatele o zápis do seznamu a zavedení nového 
seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých 
ústavů a elektronické evidence znaleckých posudků. 

 Z Požadujeme doplnit kvantifikaci nákladů a přínosů jednotlivých 
posuzovaných variant (včetně variant doplněných na základě 
předchozí připomínky), a to v rozsahu, v jakém je – alespoň formou 
odhadu – kvantifikovat lze. Např. pokud jde o výdaje či příjmy 
státního rozpočtu a znalců, výdaje zadavatelů znaleckých posudků, 
hrubý – alespoň řádový – odhad celospolečenských přínosů 
v důsledku zvýšené kvality posudků či zvýšené důvěry v tuto kvalitu 
(např. snížení počtu chybných rozhodnutí či neúčelně vedených či 

Částečně vyhověno. 

Byla doplněna kvantifikace možných nákladů a 
přínosů u varianty zavedení vstupní zkoušky a 
zřízení seznamu znalců, znaleckých kanceláří a 
znaleckých ústavů. Plus bylo převzato z důvodové 
zprávy zhodnocení finančních dopadů u všech 
variant, které z tohoto pohledu je možno hodnotit, 
neboť není reální (mj. kvůli nedostatku dostupných 
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prodlužovaných řízení orgánů veřejné moci, snížení celkového počtu 
opakovaně zadávaných znaleckých posudků apod.) aj. Pro posouzení 
účelnosti konkrétního opatření je optimální vyjádření jeho přínosů a 
nákladů v navzájem porovnatelné formě; např. z obecné vhodnosti 
zvyšování kvality znaleckých posudků nelze dovodit vhodnost 
konkrétního opatření, jež by tuto kvalitu zvýšilo, nicméně za cenu 
nákladů výrazně převyšujících reálné přínosy. 
Současně požadujeme tuto kvantifikaci v případě variant 
odpovídajících navrhované úpravě (a v rozsahu vymezených oblastí 
specifických dopadů) doplnit do shrnutí ZZ RIA (v současné době 
jsou příslušné dopady uvedené pouze v důvodové zprávě). 

údajů) kvantifikovat všechny možné náklady, tedy 
např. nelze odhadnout, kolik bude získáno financí 
z peněžitých sankcí nebo kolik peněz bude ušetřeno 
tím, že dojde ke zkrácení délky soudních řízení. 

 

Tato kvantifikace byla ve stručnosti doplněna i do 
shrnutí ZZ RIA, které bylo aktualizováno. 

 Z Zásadní připomínky ke konzultačnímu procesu: 
Požadujeme vysvětlit, proč při přípravě návrhu zákona nebyly zohledněny 
relevantní podněty a připomínky profesních komor zřízených zákonem 
(zejména České lékařské komory, Komory veterinárních lékařů ČR, České 
advokátní komory, České stomatologické komory, Komory patentových 
zástupců ČR a dalších). Jedná se například o požadavek na speciální 
ustanovení o výkonu znalecké činnosti ve zdravotnictví, požadavek na užší 
oborové vymezení jednotlivých znaleckých činností (například aby činnost 
lékaře, stomatologa či veterináře posuzoval odborník s praxí a  kvalifikací 
ve stejné specializaci), dále požadavek na možnost certifikace soudních 
znalců ze strany komor, požadavek na odpovědnost soudního znalce 
za nekvalitní znalecký posudek a další. 

Vysvětleno. 

Při připomínkovém procesu i před předložením 
návrhu zákona do připomínek byly zohledněny 
připomínky jednotlivých profesních sdružení. 
Všemi připomínkami jsme se zabývali. Od České 
lékařské komory, Komory veterinárních lékařů, 
České advokátní komory, Komory patentových 
zástupců, České stomatologické komory apod. jsme 
žádné připomínky ani podněty před řádným 
připomínkovým řízením neobdrželi. Od některých 
komor jsme obdrželi připomínky v rámci 
meziresortního připomínkového řízení a s těmito 
připomínkami se vypořádáme standardním 
způsobem. 

 D Připomínky k návrhu zákona 
k  § 13 odst. 1 aj.  
Doporučujeme upravit vymezení rozsahu údajů zveřejňovaných dálkových 
přístupem; tento rozsah je v daném ustanovení vázán  
na označení příslušných údajů za veřejné tímto zákonem, přičemž daný 
zákon žádné údaje za veřejné neoznačuje (a to ani údaje, jež – oproti 

Částečně vyhověno. 

V zákoně bude lépe formulačně upraveno.  
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údajům výslovně označeným za neveřejné – zřejmě zveřejněny být mají). 

 D k § 15 odst. 1 písm. c) 
Doporučujeme nahradit kumulativní výčet v daném ustanovení výčtem 
alternativním, který zjevně odpovídá záměru zákonodárce  
(uvedené případy již z povahy věci nemohou nastat současně). 

Vyhověno. 

 D k § 16 
Doporučujeme opravit chybné označení paragrafu (duplicitní § 15).  

Vyhověno. 

 D k § 16 odst. 4 písm. a) a zvláštní části důvodové zprávy (DZ) 
k danému ustanovení 
Doporučujeme odstranit rozpor v délce lhůty pro předložení dokladu o 
pojištění, která je v normativním textu stanovena na 60 dnů, zatímco v DZ 
popisována jako 30denní. 

Vyhověno. 

 D k § 30 odst. 6 věta druhá 
Doporučujeme přesunout dané ustanovení na vhodnější místo normativního 
textu z hlediska jeho systematiky; ustanovení upravující budoucí přezkum 
výše odměn nesouvisí s úpravou náhrady hotových výdajů a náhrady za 
ztrátu času.  

Vyhověno. 

 D Připomínky k ZZ RIA 
Doporučujeme doplnit popisy grafů o všechny relevantní údaje, např. u 
grafů č. 1, 3, 5, 8 a 9 chybí vysvětlení grafického značení pro roky 2013 a 
2014, u grafu č. 7 pro jednotlivé typy zadavatelů (kromě státu) - v druhém 
z uvedených případů pak daný nedostatek výrazně snižuje informační 
hodnotu grafu. 

Nevyhověno. 

 D Doporučujeme v části týkající se přezkumu účinnosti regulace 
odstranit nesoulad ve vymezení délky přechodného období (3 roky) s 
normativním textem (5 let). 

Vyhověno. 

KVOP Z Účel zákona  
Z navrhovaného textu předlohy se zcela vytratil účel zákona spočívající 
především v zajištění řádného výkonu znalecké činnosti v řízení před 

Nevyhověno. – připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 
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orgány veřejné moci. Absence vymezení by mohla vést k pochybnostem, 
proč má vůbec existovat státem regulovaný výkon znalecké činnosti. 

Domníváme se, že i bez explicitního ustanovení je 
možno usuzovat na hlavní záměr zákona, to že bude 
doplněno úvodní ustanovení, nijak pozici orgánů 
dohledu, znalců či kohokoli jiného neposílí ani 
nezmění a účel zákona zůstane stejný. Navíc 
Legislativní pravidla vlády nestanovují nutnost 
existence úvodních ustanovení.  

 Z  Vymezení orgánů správy znalecké činnosti  
Zákon postrádá přesné vymezení správních orgánů – orgánů správy 
znalecké činnosti, které mají za úkol rozhodovat o vzniku a zániku 
znaleckého oprávnění, vést evidenci, vyřizovat stížnosti, vykonávat dohled, 
ukládat pokuty a provádět další činnosti spojené se správou znalecké 
činnosti. Ustanovení § 3 zákona svěřuje rozhodování v otázkách výkonu 
znalecké činnosti krajským soudům a Ministerstvu spravedlnosti. 
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. j) jako přijímatele slibu uvádí předsedu 
krajského soudu. Dohled má vykonávat ministerstvo a příslušný krajský 
soud jako orgán dohledu. Ustanovení § 35 počítá s předsedou krajského 
soudu jako se zřizovatelem poradních sborů. 
S ohledem na rozdělení jurisdikční složky a správní (dohledové) složky 
soudů považuji za důležité, aby bylo jasně stanoveno, že za krajský soud 
vždy jedná předseda krajského soudu (případně jím pověřená osoba) 
v pozici správního orgánu – orgánu státní správy soudu, jak je důsledně 
rozlišováno v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Navrhuji v úvodních 
ustanoveních zákona zavést jednotnou legislativní zkratku.  
 
Současně navrhuji v úvodních ustanoveních upravit instanční podřízenost 
předsedy krajského soudu vůči ministerstvu při výkonu znalecké činnosti, 
jak je upraveno v ustanovení § 25f zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dosavadní zákon“).  

Vyhověno jinak. 

Bude upraveno tak, aby bylo zřejmé, že správu 
znalecké činnosti provádí předseda soudu nebo jím 
pověřený zaměstnanec soudu určený rozvrhem 
práce (tedy i místopředseda soudu). Upraveno v § 8 
odst. 2 a důvodové zprávě. 

 Z  Absence většiny prováděcích vyhlášek v paragrafovaném znění Vysvětleno. 
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Návrh počítá s dvanácti prováděcími vyhláškami. Považuji 
za neakceptovatelné, aby k zákonu nebyla předložena paragrafovaná znění 
vyhlášek upravujících zejména podrobnosti o výkonu znalecké činnosti, 
o náležitostech znaleckého posudku, o působnosti poradních sborů, 
o vstupní zkoušce. Absence paragrafovaného znění navrhovaných vyhlášek 
vede k nemožnosti komplexního hodnocení zcela nové právní úpravy. 

Byly poskytnuty čtyři vyhlášky, z toho tři 
v paragrafovém znění. Nejsme si tedy zcela jisti, 
z čeho připomínkové místo při tomto konstatování 
vychází. Nadto lze poznamenat, že dle 
Legislativních pravidel vlády postačuje, když jsou 
společně s návrhem zákona předloženy teze 
prováděcích předpisů, nemusí být předkládán 
paragrafový návrh prováděcích předpisů. Návrh 
nepočítá s 12 prováděcími vyhláškami, ale se třemi 
a jednou vyhláškou související s trestním řádem, 
neboť jedna vyhláška bude „prováděcí“ a bude 
společně provádět většinu zmocňovacích 
ustanovení. 

 Z  Právní nárok na zápis do seznamu znalců 
Jde-li o koncepci založenou na právním nároku na zápis do seznamu 
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (splní-li žadatel všechny 
zákonem dané podmínky) dovolím si vyslovit obavu, zda taková koncepce 
dává dostatečnou záruku výběru co nejkvalitnějšího a potřebného sboru 
znalců i přes zavedení obecné a zvláštní části vstupní zkoušky. Ze zákona 
se vytrácí základní regulativní účel zákona, tj. zajistit řádný výkon znalecké 
činnosti v řízeních před orgány veřejné moci a do popředí vystupuje otázka 
práva na výkon povolání. Pokud orgány veřejné moci potřebují v řízení 
pomoc znalce, legitimně očekávají, že osoby zapsané v seznamu dávají 
záruku včasného a řádného zpracování znaleckého posudku. Jedině 
individuální posouzení žádostí uchazečů o výkon znalecké činnosti 
s výsledným odůvodněným rozhodnutím (dle § 10 odst. 3 nebude muset být 
vydáváno), proč žádosti bylo či nebylo vyhověno, by odpovídalo 
preventivnímu hledisku (vybrat jako znalce takové osoby, u kterých je 
správní trestání téměř vyloučeno). Cílem by proto nemělo být zapsání všech 
odborníků, kteří projeví zájem a splní podmínky. Takový systém považuji 
za příliš liberální, přejímající prvky podnikatelského prostředí, aniž by 
v dostatečné míře zohledňovaly možné negativní dopady na správní 
a soudní řízení. Přitom o znalci jako podnikateli lze uvažovat pouze 

Vysvětleno./Vyhověno. 

Tato koncepce vychází z právní úpravy okolních 
státu, unijního práva a unijní judikatury, v tomto 
ohledu není možno jinak, aby se Česká republika 
nevystavila riziku žaloby pro porušení Smlouvy. 
Jedná se o svobodné povolání/podnikání, musí být 
postaveno najisto, jaké jsou podmínky pro vstup do 
této profese, není možno toto nechávat na úvaze 
předsedy soudu.  

Do zákona bude doplněno, že žadatel musí splňovat 
i určité personální předpoklady pro výkon znalecké 
činnosti. Toto opatření bude mít především za cíl 
odfiltrovat případné patologické jevy, vlastnosti, 
resp. jiné projevy žadatelů o výkon znaleckého 
oprávnění. Podrobnosti budou uvedeny v důvodové 
zprávě. 
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v případě, že zadavatelem znaleckého posudku je soukromá osoba. Je-li 
u znalce zadáván znalecký posudek pro řízení před orgány veřejné moci, 
nejde o podnikatelskou činnost, neboť znalec sám nemůže ovlivnit, zda 
bude soudem nebo správním orgánem v řízení ustanoven jako znalec. 

 Z Aplikace správního a kontrolního řádu 
Procesní postup správních orgánů při výkonu znalecké činnosti má svá 
specifika, která odůvodňují pro některé situace možnost výluky z aplikace 
správního a kontrolního řádu. Na to však zákon nijak nepamatuje. Ze své 
činnosti přitom vím, že existuje rozdílná praxe při výkonu dohledu znalecké 
činnosti. Domnívám se, že by zákon měl obsahovat jasný odkaz nebo 
vyloučení aplikace správního a kontrolního řádu pro vybrané situace. Jasné 
nastavení nepochybně prospěje principu předvídatelnosti a zavedení 
jednotnosti postupu správních orgánů.  

Vysvětleno. 

Tuto otázku jsme konzultovali s příslušnými 
odborníky a dojde ke zcela standardnímu použití 
správního i kontrolního řádu. Tak jako k tomu 
ostatně dle našich informací dochází i dnes. 

Odkaz na tyto procesní předpisy není třeba, soudy 
budou spadat do kategorie jiných orgánů, což už je 
v případě jmenování znalců nebo ukládání sankcí za 
jejich přestupky dnešní stav, kdy zákon stanoví 
pouze to, že nadřízeným správním orgánem soudu 
je Ministerstvo spravedlnosti. Správní řád se jako 
takový použije, neboť jde o výkon působnosti v 
oblasti veřejné správy. V případě kontroly a 
kontrolního řádu, jehož § 1 záměrně prakticky 
kopíruje § 1 správního řádu, je to stejné, ani tam 
nejde o výkon soudní moci ale o výkon veřejné 
správy svěřený soudům.  

Návrh zákona stanoví některé výjimky oproti 
správnímu řádu, kupříkladu přerušení lhůty za 
účelem vykonání vstupní zkoušky. Jiné požadavky 
ze strany krajských soudů na úpravu speciální lhůty 
jsme nezaznamenali. 

 Z  Zánik odpovědnosti za přestupek 
V zákoně chybí speciální lhůta, jejímž marným uplynutím by zanikla 
odpovědnost za přestupek. Lhůta by tedy byla kratší, než upravuje 
dosavadní zákon v ustanovení § 25c odst. 2.  Správní orgán se 

Vyhověno jinak. 

Návrh zákona vychází již z nového zákona o 
přestupcích. V reakci na připomínky i jiných 
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o protiprávním jednání znalce často dozví se značným časovým odstupem. 
Tím by byl postih znalce poměrně často vyloučen v důsledku uplynutí 
prekluzivní lhůty. Navrhuji ponechat objektivní tříletou lhůtu, případně 
zvážit zakotvení lhůty delší. 

připomínkových míst ještě došlo k úpravě, 
objektivní lhůta pro přestupky bude 5 let – 
upraveno v § 38 odst. 2a důvodové zprávě. 

 Z  Věková hranice pro výkon znalecké činnosti 
V návrhu zákona postrádám stanovení maximální věkové hranice 
pro výkon znalecké činnosti. Domnívám se, že by předkládaný zákon měl 
respektovat psychické a fyzické možnosti znalců (udržení kontaktu 
s nejnovějšími poznatky daného vědního oboru a vývoj technologií) 
po dosažení určité věkové hranice např. 70 let a po jejím dosažení by měl 
znalec požádat o prodloužení znaleckého oprávnění a podmínky 
prodloužení by individuálně posuzoval správní orgán. 

Vysvětleno. 

Jedná se o podnikání/svobodné povolání, stanovení 
maximální věkové hranice v tuto chvíli nepřipadá 
v úvahu, i s ohledem na praktickou otázku, resp. 
problém vysokého věkového průměru znalců. Došlo 
by tak k paralýze systému. Nadto je potřeba 
poznamenat, že někteří znalci mohou být již v 60 
letech k výkonu této činnosti nezpůsobilí, jiní 
mohou být naopak i daleko později zcela 
kompetentní tuto činnost vykonávat. Tato otázka 
totiž rovněž souvisí i s příslušným oborem a 
odvětví, pro které má znalec svou činnost 
vykonávat. Pokud je k určitému oboru či odvětví 
potřeba kupříkladu fyzické zdatnosti (dendrologie) 
a znalec už by ze zdravotních důvodů tuto činnost 
nemohl vykonávat, pak jej lze v souladu 
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. c) vyškrtnout. 
Bude doplněno do DZ, včetně případu dendrologie. 

Upraveno v § 27 odst. 3 (zdravotní a jiné důvody 
bránící v řádném výkonu znalecké činnosti jako 
důvod pro vyškrtnutí se seznamu) a rozvedeno v 
důvodové zprávě.  

 Z  K § 1 odst. 3  
Uvedené ustanovení demonstrativně zakotvuje povinnosti při výkonu 
znalecké činnosti jako je hospodárnost, náležitá péče, nestrannost, výkon 
ve stanovené lhůtě. V předmětném ustanovení chybí zakotvení výkonu 
znaleckého činnosti výhradně v oboru a odvětví, popř. v specializaci, 

Vyhověno. 

Ustanovení § 1 odst. 3 bude změněno takto: „Znalec 
je povinen vykonávat znaleckou činnost řádně, a to 
zejména s náležitou odbornou péčí, nezávisle, 
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pro kterou je znalec zapsán. Absence této základní podmínky výkonu 
znalecké činnosti se pak projevila i v tom, že výkon znalecké činnosti mimo 
svou odbornost není přestupkem.     

nestranně, hospodárně a ve sjednané lhůtě, a 
výhradně v oboru a odvětví a případně specializaci, 
pro kterou je zapsán.“ 

 Z  K § 2 odst. 1   
Navrhuji vypustit znalecké kanceláře (podrobněji viz připomínka č. 4 k 
§ 6).  

Nevyhověno - na připomínce o zrušení 
znaleckých kanceláří veřejná ochránkyně práv 
netrvá.  

Budoucí praxe by měla ukázat, zda koncipovaná 
změna ve znaleckých subjektech na základě 
zákonem stanovených požadavků (existence jen 
jednoho znalce) povede ke zkvalitnění znalecké 
činnosti či povede k zvýšenému nápadu podnětu na 
znalecké posudky znaleckých kanceláří, které 
budou orgány státní správy znalecké činnosti řešit.   

 Z  K § 4 odst. 2 písm. b) 
Zavedení specializované místní příslušnosti krajských soudů v Příloze 1 
návrhu zákona nepovažuji za vhodné. Dělení příslušnosti na tradičně místní 
dle sídla znalce a dle specializované příslušnosti dle oboru povede v praxi 
k mnoha komplikacím. Zejména bude problematické rozhodování 
o žádostech ve více oborech (prodlužování řízení, dožádání apod.). 
Zatěžující bude, i přes elektronizaci, dojíždění znalců ke svému krajskému 
soudu tam, kde je nezbytná osobní účast znalce (např. vyzvednutí znalecké 
pečetě, v případě přezkušování, účast na ústním jednání v přestupkovém 
řízení). Zamýšlená změna příslušnosti podle oboru může v praxi způsobit 
potíže nejen soudům, ale všem orgánům veřejné moci. 

Částečně vyhověno. Částečně vysvětleno.   

 Z  K § 6 
Zavedení znalecké kanceláře dle mého názoru nezabezpečuje řádnost 
a odbornost provádění znalecké činnosti, jelikož pro vznik znalecké 
kanceláře postačuje jen jeden zapsaný znalec. Oproti tomu v obecné části 
důvodové zprávy se počítá s několika znalci z různých oborů. Rovněž 
zvláštní část důvodové zprávy počítá s více než jedním znalcem (pluralita 

Nevyhověno - na připomínce o zrušení 
znaleckých kanceláří veřejná ochránkyně práv 
netrvá.  
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znaleckých oprávnění v osobě několika znalců). Lze předpokládat, že 
znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře budou často fakticky 
vykonávat osoby, které nebudou mít patřičné vzdělání ani odbornou praxi, 
a to může vést ke snížení kvality znalecké činnosti i přes vypracování 
zamýšlených pravidel pracovních postupů.  
 
Navrhuji § 6 vypustit a tomu přizpůsobit ostatní ustanovení zákona.  

 Z  K § 24 odst. 5   
Návrh zákona se pokouší do právní úpravy zavést již v praxi respektovanou 
dobrou praxi při zpracování znaleckých posudků v podobě standardů 
daných oborů a odvětví, které bude přijímat Ministerstvo spravedlnosti. 
Domnívám se, že dané ustanovení je s ohledem na svůj význam vágně 
formulováno, mělo by obsahovat jasné zmocnění Ministerstva spravedlnosti 
k vydávání těchto standardů v podobě podzákonného právního předpisu. 
Tyto standardy budou nejenom alfou a omegou činnosti znalce při výkonu 
znalecké činnosti, ale také podkladem pro správní orgány při postupu dle 
§ 33.    

Vyhověno. 

MSp bude na svých webových stránkách 
(www.justice.cz) uveřejňovat metodické materiály 
ke sjednocení postupů znalců v jednotlivých 
znaleckých oborech a odvětvích a rovněž standardy 
jednotlivých znaleckých oborů a odvětví. 

 Z  K § 24 odst. 8  
Cílem znalecké činnosti je řádný (úplný, pravdivý a přezkoumatelný) 
posudek, jehož hlavním atributem je pravdivost, která je přezkoumatelná 
jak ve struktuře, tak  i argumentaci. Proto považuji za nezbytné, aby kromě 
formálních náležitostí posudku (§ 24 odst. 2 zákona) byly v zákoně 
upraveny rovněž minimální požadavky materiální úrovně (viz strana 39 až 
40 důvodové zprávy s doplněním požadavku pravdivosti a přesvědčivosti).    

Vyhověno jinak. 

Minimální požadavky materiální úrovně budou 
obsaženy ve vydávaných standardech, popř. 
metodikách, tak, aby byly dostupné všem znalcům, 
a ti se jimi museli řídit. 

 Z  K § 26 odst. 1, odst. 2 a odst. 3  
Institut pozastavení práva vykonávat znaleckou činnost má v praxi své 
opodstatnění. Oproti předchozím návrhům zákona o znalcích jsem přivítala 
rozdělení na povinné pozastavení znaleckého oprávnění (§ 26 odst. 1) 
a na možnost pozastavení znaleckého oprávnění (§ 26 odst. 2). I podle 
odstavce 1 by měla být vždy pozastavena znalecká činnost, pokud znalec 
požádá nebo se správní orgán dozví, že závažné zdravotní nebo rodinné 
důvody dlouhodobě znemožňují výkon znalecké činnosti. Takové nastavení 
chrání i znalce, který by při těchto výjimečných situacích musel odmítat 

Částečně vyhověno. 

Do důvodové zprávy bude doplněno několik dalších 
příkladů důvodů pro pozastavení činnosti, ve zbytku 
nelze vyhovět. 
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vykonávat znaleckou činnost pro orgány veřejné moci. Pokud by nešlo 
o dlouhodobé závažné zdravotní či rodinné důvody, nebudou dány důvody 
pro pozastavení činnosti ani pro odmítnutí. Běžné nemoci a čerpání 
dovolené by neměly výrazně narušit výkon znalecké činnosti. 
 
Dále považuji za nezbytné, aby pro rozhodování o pozastavení znaleckého 
oprávnění byly demonstrativně uvedeny důvody pozastavení jako je např. 
vazba znalce (což zmiňuje důvodová zpráva). Demonstrativní výčet povede 
k sjednocení praxe při rozhodování o pozastavení práva vykonávat 
znaleckou činnost.     
 
Pokud znalec požádá o ukončení pozastavení znaleckého oprávnění, které 
bylo delší než 3 roky, dávám ke zvážení, aby správní orgán měl možnost 
uvážit, zda není nutné ověřit jeho schopnost vypracovat znalecký posudek 
a znalosti z oboru a odvětví. 

 

 Z  K § 33 odst. 2 a 3 
Pokud nová právní úprava explicitně zavádí možnost orgánu dohledu 
posoudit na základě podnětu či plánované kontroly věcnou správnost 
znaleckého posudku, postrádám přesné stanovení postupu posouzení (viz 
rovněž připomínka k § 24 odst. 8). Předkladatel se dle mého názoru 
zbytečně věnuje stanovení minimálního počtu výběru posudků znalce 
a zavazuje tak správní orgán. Domnívám se, že by mělo být na uvážení 
správního orgánu, na které znalce nebo na který obor se při kontrolní 
činnosti zaměří (jak si kontrolní činnost naplánuje). Měl by se přitom 
zaměřit na stanovení postupu, co je nutné brát při posuzování za excesivní. 
Věcná správnost znaleckého posudku je příliš širokým neurčitým pojmem, 
který bude v praxi působit potíže a povede k rozdílným výsledkům 
posouzení (kontrol) a jejich důsledkům vůči znalcům (úvahy 
o zahájení/nezahájení přestupkového řízení, výše pokut atd.). 

Nevyhověno, připomínkové místo na připomínce 
netrvá. 

Bude odstraněna nepřesnost v textaci, neboť i MSp 
si při své dohledové činnosti vyžádá alespoň tři 
znalecké posudky, nikoli právě tři znalecké 
posudky. Ve zbytku nelze vyhovět, na osobním 
jednání k vypořádání připomínek však 
připomínkové místo sdělilo, že na připomínce 
netrvá (nebude rozpor). 

 Z  K § 33 odst. 6 
Navrhuji doplnit předmětné ustanovení o demonstrativní výčet 
metodického řízení a koordinaci znalecké agendy ze strany Ministerstva 
spravedlnosti.  

Vysvětleno. 

Bere se na vědomí, že zde v současnosti existuje ze 
strany krajských soudů poptávka po zvýšení úrovně 
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a frekvence metodického vedení ze strany MSp 
(pracovní setkání, konference, školení, instrukce 
apod.). 

 Z  K § 33 odst. 7 
Navrhuji uvedené ustanovení vypustit. Domnívám se, že jde o obecné 
pravidlo plynoucí ze správní praxe vyřizování podnětů dle § 42 správního 
řádu.  

Částečně vyhověno. 

Bude formulováno jinak, a sice „Podání ve věci 
věcné správnosti znaleckého posudku adresované 
příslušnému krajskému soudu nebo ministerstvu 
nezakládá nárok na posouzení věcné správnosti 
znaleckého posudku.“. 

 Z  K § 35    
V rámci své činnosti se setkávám s rozdílnými přístupy při zřizování, věcné 
působnosti a financování poradních sborů předsedů krajských soudů. Je 
důležité si uvědomit, že členové poradních sborů mají být těmi nejlepšími 
v daném oboru a svým postavením, i když jen poradním, se stávají 
výraznými představiteli dohledové složky znalecké činnosti. Domnívám se, 
že by měl být jasně nastaven výběr členů, financování a fungování 
poradních sborů.  

Vysvětleno. 

Činnost poradních sborů bude blíže specifikována 
ve vyhlášce, s odměňováním poradních sborů je 
počítáno i ve vyčíslení dopadů na státní rozpočet. 

 Z  K § 41  
Navrhuji ve shodě s obecnou připomínkou k vymezení orgánů správy 
znalecké činnosti doplnit před soudy správní orgán, tj. předsedu soudu. 
 
„Rozhodl-li ve věcech podle tohoto zákona předseda Městského soudu 
v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný 
Krajský soud v Praze, rozhodl-li předseda Krajského soudu v Praze je 
příslušný Městský soud v Praze atd.“ 

Vysvětleno. 

 D  K § 24 odst. 2 písm. b) 
Navrhuji zaměnit termín „zadání“ za „znalecký úkol“. Termín „zadání“ je 
použit v § 20 odst. 1 při ustanovení znalce. Z tohoto důvodu by § 24 odst. 2 
písm. b), který stanovuje formální náležitosti posudku, měl obsahovat 
termín znalecký úkol, tedy položení otázek, ke kterým se má znalec 

Vysvětleno. 

Toto ustanovení bude ještě přeformulováno tak, aby 
zohlednilo připomínky zaslané i ostatními 
připomínkovými místy, Vaši připomínku rovněž 
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vyjádřit.   bereme na vědomí a pokusíme se ji zohlednit. 

 D  K § 30 odst. 1   
Navrhované ustanovení zní: „Nebylo-li sjednáno jinak, má znalec právo 
na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu, 
a na náhradu za pomeškaný čas v přímé souvislosti s úkonem.“ 
Navrhuji opravit písařskou chybu a slovo pomeškaný nahradit slovem 
promeškaný. 

Vyhověno. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

D K § 9 odst. 1 
Z navrženého znění není jasné, zda se slova „spáchaný v souvislosti 
s výkonem znalecké činnosti“ mají vztahovat jak k nedbalostnímu 
trestnému činu, tak i k úmyslnému trestnému činu, anebo pouze 
k nedbalostnímu trestnému činu. Doporučujeme proto znění odstavce 
upřesnit. 

Vysvětleno. 

Spáchaný v souvislosti s výkonem znalecké činnosti 
se vztahuje k úmyslnému i nedbalostnímu 
trestnému činu, bude upřesněno. 

 D K § 25 odst. 3 a § 26 odst. 4 
Ustanovení § 26 odst. 4 rozeznává „dosud nerozpracované znalecké 

posudky“, „již rozpracované znalecké posudky“, „již podané 
znalecké posudky“ a „dosud nezpracované znalecké posudky“. 
Implicite se předpokládají také „zpracované znalecké posudky“. Toto 
členění není v souladu s obsahem § 25 odst. 3, kde se rozeznávají 
pouze „zadané, dosud nezpracované znalecké posudky“ a 
„zpracované znalecké posudky“. Doporučujeme obsah obou 
ustanovení sjednotit, a to zřejmě vypuštěním kategorie zadaných 
dosud nerozpracovaných posudků, neboť rozlišovat zadané 
rozpracované a zadané nerozpracované znalecké posudky by 
vzhledem k obtížné prokazatelnosti jejich nerozpracovanosti nebylo 
účelné. 

Vysvětleno. 

Je potřeba zachovat toto rozdílné členění, neboť má 
rozdílný účel. Kategorie nerozpracované a 
rozpracované znalecké posudky je totiž stěžejní pro 
pozastavení znaleckého oprávnění, neboť při 
pozastavení znalecké činnosti se jeví jako účelné, 
aby (pokud tomu nebrání jiné okolnosti) mohl 
znalec dopracovat znalecké posudky, na kterých již 
začal pracovat. Bylo by neúčelné a neefektivní, aby 
tyto nemohl dokončit. Pokud však na zadaném 
znaleckém posudku ještě pracovat nezačal (a tudíž 
mu kromě jiného za jeho zpracování nemusí být ani 
ničeho uhrazeno) je vhodnější, aby bylo jejich 
zpracování již zcela přenecháno někomu jinému. Je 
však nadbytečné, toto rozlišovat v evidenci 
znaleckých posudků. Obtížně si to lze i představit 
v praxi. S ohledem na skutečnost, že v ustanovení o 
pozastavení výkonu znalecké činnosti tyto kategorie 
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nezbytně potřebujeme rozlišovat, řešením by 
muselo být přenesení těchto kategorií i do evidence, 
kde se však nejeví jako účelné, aby znalec musel 
zaznamenávat, že na znaleckém posudku již začal 
pracovat. Pro orgány veřejné moci tato skutečnost 
nemá, právě kromě pozastavení, prakticky žádný 
význam, nejedná se o jednoduše ověřitelnou 
skutečnost, a stejně by se orgány musely spolehnout 
pouze na pravdivost toho, co znalec uvádí. Přijde 
nám to i nadbytečné z pohledu znalce a s ohledem 
na skutečnost, že už tak bude muset znalec ve 
znalecké evidence uvádět celou řadu skutečností, 
které doposud nemusel, neradi bychom jej 
zatěžovali dalšími povinnostmi. Jako problematické 
se pak může jevit i to, kdy prakticky dochází k 
„rozpracování“ znaleckého posudku. Toto by pak 
muselo být v zákoně zřejmě definováno, aby 
nevznikaly pochybnosti, protože se špatným 
zápisem v evidence jsou spojeny případné sankce. 
Kdežto v případě pozastavení znaleckého oprávnění 
se jedná pouze o sdělení faktického stavu věci a i 
pokud by znalec teoreticky sdělil nesprávné 
informace, nejedná se o přestupek. 

 D K § 26 odst. 1 
Podle písmene a) má Ministerstvo nebo příslušný krajský soud pozastavit 
znalecké oprávnění vždy, pokud bylo zahájeno trestní stíhání v souvislosti 
s výkonem znalecké činnosti, a to do doby pravomocného skončení 
trestního stíhání. Jsme toho názoru, že tato úprava bude v příkrém rozporu 
s článkem 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „každý, 
proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud 
pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena“. 
Doporučujeme v § 26 odst. 1 písmeno a) vypustit. 

Nevyhověno. 

V první řadě je potřeba poznamenat, že toto 
ustanovení nepřináší nic nového, pouze přejímá již 
stávající praxi a ustanovení z dosavadního zákona o 
znalcích a tlumočnících. Stejné opatření je 
zavedeno i v jiných profesních zákonech, jako např. 
u daňových poradců či advokátů. Stejně tak jako 
právě u jiných profesí, není pozastavení výkonu 
činnosti považováno za sankci. K tomuto 
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pozastavení lze přistoupit, pokud během takového 
řízení není žádoucí, aby znalec vykonával 
znaleckou činnost, neboť lze předpokládat, že by 
v opačném případě mohlo dojít k poškození 
klientů/zadavatelů a případně i k ohrožení důvěry 
ve znaleckou profesi jako takovou. 

 D K § 27 
Upozorňujeme, že na rozdíl od § 26, kde jsou právní dopady pozastavení 
znaleckého oprávnění řešeny, nejsou v § 27 upraveny dopady vyškrtnutí a 
výmazu ze seznamu znalců. Doporučujeme v tomto směru obsah § 27 
doplnit. 

Nevyhověno. 

Není zcela přesně zřejmé, jaké právní dopady 
připomínkové místo touto připomínkou myslí, ale 
dojde-li ke smrti znalce, žádné další dopady do 
výkonu znalecké činnosti tato skutečnost nemá a 
mít nemůže. Pokud se znalec sám rozhodne pořádat 
o výmaz ze seznamu, pak jej orgán veřejné moci 
nemůže nutit tuto činnost vykonávat ani dokončit 
rozpracované znalecké posudky. Vyškrtnutí znalce 
je naopak chápáno vždy jako sankční a v takovém 
případě se nechce, aby znalec jakýmkoli způsobem 
ve výkonu znalecké činnosti pokračoval a ani to 
není možné, neboť dnem vyškrtnutí ze seznamu 
pozbývá oprávnění tuto činnost vykonávat, tudíž 
žádný znalecký posudek už nemůže podat, resp. 
dokončit. Kromě skutečnosti, že by tuto činnost 
vykonával neoprávněně, je zde zřejmý předpoklad, 
že příslušný orgán vedly k vyškrtnutí závažné 
důvody, ať subjektivní na straně znalce (vážná 
nemoc znemožňující výkon činnosti) nebo porušení 
tohoto zákona (není pojištěn, dopustil se přestupku, 
přestal splňovat podmínky apod.), a proto je zcela 
nevhodné, aby mohl kupříkladu dokončit 
nezpracované znalecké posudky. Tuto skutečnost je 
však nadbytečné v textu ustanovení zdůrazňovat. 
Oproti pozastavení znalecké činnosti je zde značný 
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rozdíl právě v tom, že znalec mající pozastavený 
výkon činnosti, je však stále znalcem, kdežto 
vyškrtnutý znalec je pouze fyzickou osobou 
nemající oprávnění k výkonu této činnosti. 

 D K § 47 
Navrhovaná právní úprava neřeší vůbec vztah k tzv. vázané živnosti 
označené „oceňování majetku“, která podléhá regulaci zákonem č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se jedná o téměř totožnou (a 
kromě toho také laickou veřejností zcela zaměnitelnou) činnost, 
doporučujeme úpravy sjednotit tak, že výkon činnosti odhadců bude také 
podřízen zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
a vázaná živnost „oceňování majetku“ bude z přílohy č. 2 k 
živnostenskému zákonu vypuštěna.  

Vysvětleno. 

Tuto problematiku jsme konzultovali 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu i s 
Ministerstvem financí, které má oceňování majetku 
v gesci a žádná úprava zákona o znalcích v tomto 
duchu není nutná. Odhadci nepodléhají a nikdy 
nepodléhali zákonu o znalcích (pokud nejsou 
rovněž shodou okolností znalci). Ministerstvo 
financí připravuje nový zákon o oceňování majetku. 

Ministerstvo 
obrany 

 

Z Obecná připomínka 
Návrh zákona je do meziresortního připomínkového řízení předložen ve 
velmi pracovní verzi, která ne zcela vyhovuje podmínkám stanoveným pro 
zpracování právních předpisů Legislativními pravidly vlády, a to nikoliv 
pouze co do jeho členění, ale především co do stylistických vad, 
nejednoznačnosti nebo nedokončenosti celé řady navrhovaných ustanovení 
a nezajištění souladu s dalšími právními předpisy (viz také jednotlivé 
připomínky). Doporučuji proto návrh zákona podrobit legislativní revizi a 
současně dokončit provedení normativní úpravy těch ustanovení, kde je 
v současné době nastíněn jejich sledovaný účel, ale úprava je neúplná, 
nejednoznačná nebo není efektivně začleněna do celkového rámce 
normativní úpravy provedené návrhem zákona (konkrétní ustanovení 
s odůvodněním požadavku doplňující úpravy jsou uvedena dále).          
Odůvodnění:           
Návrhem zákona jsou jednak chybně označeny jeho části čtvrtá a pátá (v 
obráceném číselném pořadí), jednak je za část první nesourodě vložena 
příloha k návrhu zákona, tedy část, která má být uvedena až za celým 
zněním návrhu. V návrzích vyhlášek je zcela mimo pořadí jednotlivých 

Vyhověno jinak. 

V reakci na připomínku jiného připomínkového 
místa dojde k rozdělení současného návrhu zákona 
na dva samostatné předpisy – zákon o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a 
doprovodný zákon. 

Dále bude návrh zákona revidován, není však 
možno, aby všechny pojmy byly v zákoně podrobně 
zdůvodněny, proto budou některé z nich ještě blíže 
vysvětleny v důvodové zprávě. 
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částí uvedeno jejich číselné označení, a to jak v paragrafech, tak 
v jednotlivých odstavcích.  
V návrhu zákona jsou uváděny nejednoznačné pojmy, které by mohly do 
budoucna být překážkou očekávané řádné aplikace zákona („odpovídající 
materiální zázemí“, „v rozsahu nutném k výkonu znalecké činnosti“, „jiné 
orgány“ apod.). 
V návrhu zákona nejsou citovány pojmy tak, aby odpovídaly jejich 
definování právním řádem (např. „základní registr osob“ namísto „základní 
registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci“, adresní místa pobytu nebo sídel). 
V textu návrhu zákona je nutné také pozornost věnovat gramatické 
správnosti textu (např. v § 10 chybně užitý středník, v § 14 odst. 3 vazba 
slovesa na řídící podstatné jméno).      
V návrhu zákona jsou chybně prováděny odkazy na „jiný právní předpis“ 
(užito slov „jiný zákon“) -  viz čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 
popřípadě v rozporu s čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády jsou 
používány písmenné zkratky (např. „tj.“).  

  Z Obecná připomínka:  
Požaduji, aby do návrhu zákona, popřípadě jej provádějící vyhlášky, byl 
nově zpracován také obsah znění § 1 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., tedy 
aby bylo zohledněno zpracovávání znaleckých posudků ve věci, pro jejíž 
posuzování je nezbytné nakládat s utajovanými informacemi.       
Odůvodnění: 
Jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků musí být jednoznačně a 
předvídatelně upraveno tak, aby bylo možné jmenovat znalce, znalecké 
kanceláře a znalecké ústavy  
ve věcech, jejichž předmětem je kromě jiného nakládání s utajovanými 
informacemi. Tato skutečnost musí zohlednit obecné postavení NBÚ pro 
takové případy a například v případě ministra obrany umožnit  souladu se 
zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti, v příslušných věcech vytvořit podmínky pro plnění jemu 
svěřených úkolů v resortu Ministerstva obrany. 

Připomínka k vyhlášce – bude řešeno před 
rozeslání vyhlášky do meziresortního 
připomínkového řízení. 

Nedomníváme se, že je na místě, aby zákon o 
znalcích či příslušné prováděcí předpisy řešily 
ochranu utajovaných informací podle zákona 
č. 412/2005 Sb. (v tomto ohledu by měl být zákon 
č. 412/2005 Sb. lex specialis vůči zákonu o 
znalcích). 

Problémem je, že zákon o znalcích žádné oprávnění 
k přístupu k utajovaným informacím po žadatelích 
nevyžaduje, neboť se ani dopředu nedá určit, 
v jakých oborech a odvětvích by mohla nastat 
situace, že by se znalec mohl eventuálně dostat do 
situace, že by takovou prověrku mohl potřebovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 121 z 171 

Pokud tedy zákon žádnou takovou podmínku 
nestanoví, pak není možné, aby se tato skutečnost 
zapisovala do seznamu, a už vůbec ne do jeho 
veřejné části. Navíc by to bylo v zjevném nepoměru 
k jiným certifikátům či oprávněním znalců, které 
rovněž nejsou nikam zapisovány, pokud zákon o 
znalcích nepožaduje, aby jimi znalec disponoval. 
Navíc samotná existence oprávnění ještě a priori 
neznamená, že znalec chce takové znalecké 
posudky vykonávat. Může mít bezpečnostní 
prověrku z úplně jiného důvodu nesouvisejícího se 
znaleckou činností. 

Do ustanovení § 58 až 62 se nedomníváme, že 
znalci patří. Jedná se o zcela jinou kategorii osob. Je 
rovněž potřeba si uvědomit, že u znalců nehovoříme 
pouze o znalcích vykonávajících činnost pro 
potřeby orgánů veřejné moci, ale i pro 
soukromoprávní zadavatele. 

 Z K § 1 odst. 3:  
Navrhované znění § 1 odst. 3 požaduji upravit takto:   
„(3) Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost řádně; řádným 
výkonem znalecké činnosti se rozumí zejména její provádění s náležitou 
odbornou péčí, nestranně a ve stanovené lhůtě.“. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, co konkrétně se rozumí „hospodárným výkonem znalecké 
činnosti“, resp. jak by splnění takové povinnosti znalec prokazoval, 
popřípadě jakým způsobem by ji prověřoval příjemce (zadavatel) 
znaleckého posudku. Znalec musí vykonávat svoji činnost tak, aby dosáhl 
výsledku, který odpoví na otázky, jež mu byly položeny, s maximální mírou 
jistoty a za použití osvědčených postupů a metod „best practice“. Pokud 
zadavatel požaduje po znalci hospodárnost, měl by mu v zadání nastavit 
také kritéria pro její hodnocení.  

Vyhověno jinak. 

V důvodové zprávě bude doplněno, co se myslí 
pojmem hospodárně. Z hlediska dohledové činnosti 
je však potřeba toto ustanovení ponechat ve 
stávajícím znění. Jedná se o reakci i na některé 
praktické zkušenosti, kdy znalci provádějící úkony, 
které zcela zjevně nejsou nezbytně nutné 
k vypracování znaleckého posudku v daném 
případě (např. jedou na obhlídku nemovitosti, 
provedou zbytečně náklady test, účtují si 
nepřiměřené množství hodin apod.) 
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Text je pak nutné rovněž upravit z hlediska legislativně-technického, když 
použití zkratky „tj.“ je v rozporu s čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády.    

  D K § 6:  
V navrhovaném znění § 6 požaduji doplnit, že znaleckou kanceláří mohou 
být také státem zřizované osoby.   
Odůvodnění:           
V § 6 je omezena možnost být znaleckou kanceláří pouze na obchodní 
korporace. Ministerstvo obrany zřídilo nebo založilo řadu příspěvkových 
organizací nebo státních podniků, jejichž know-how je unikátní a bylo by 
ideálně využitelné pro znaleckou činnost. Jelikož však nejsou obchodními 
korporacemi, nemohou být znaleckou kanceláří a rovněž jejich možnost být 
znaleckým ústavem je značně omezena, zejména vzhledem k podmínce 
stanovené v § 7 odst. 1 písm. a) návrhu zákona. Obdobná situace se může 
týkat celá řady dalších případů, kdy v praxi může chybět výkon příslušné 
znalecké činnosti nikoliv pro absenci osob s příslušnými znalostmi, ale 
vzhledem k nemožnosti splnění právních požadavků umožňujících jim 
výkon odborných činností.           

Nevyhověno. 

Znalecké kanceláře mohou být pouze obchodní 
korporace, jinak by to narušovalo zcela koncepci 
zákona, kdy kanceláře jsou chápány primárně jako 
soukromoprávní subjekty a znalecké ústavy jako 
veřejnoprávní subjekty. Pokud bude státem zřízená 
osoba obchodní korporací, pak neexistuje důvod, 
proč by nemohla být znaleckou kanceláří, pokud se 
bude jednat o organizační složku státu, musí se 
jednat o znalecký ústav. Organizační složky státu 
nebo její součásti nemusí splňovat podmínku 
v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a). Ministerstva si 
doposud pro účely výkonu znalecké činnosti 
zřizovala právě organizační složky či jejich 
součásti. Tato praxe je dlouhodobě osvědčená. 

Na doplnění si dovolujeme uvést, že: 

Pokud jsme správně porozuměli uvedenému, pak se 
v tuto chvíli jedná pouze o hypotetickou situaci, 
která by eventuálně mohla někdy v budoucnu 
nastat. Pak je potřeba říci, že by bylo opravdu 
vhodnější, aby se případný vznik znalecké 
kanceláře nebo znaleckého ústavu přizpůsobil 
zákonné úpravě a nikoli naopak.  

Státní podniky jsou zakládány organizačními 
složkami státu. Nic tedy nebrání tomu, aby se 
taková organizační složka státu nechala zapsat jako 
znalecký ústav, což se i dnes v praxi poměrně běžně 
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děje, kupříkladu u Ministerstva vnitra. 

V případě příspěvkových organizací se domníváme, 
že je ještě mnohem jednoznačnější tuto koncepci 
neakceptovat, neboť příspěvkové organizace jsou 
ve své podstatě neziskové organizace, které jsou 
zřízeny za účelem plnění veřejného zájmu, tedy 
nikoli za účelem zisku, podnikání apod., což je 
právě podstata znaleckých kanceláří. Opět jsou 
příspěvkové organizace zakládány organizačními 
složkami státu, takže platí výše uvedené. Hlavní 
činností příspěvkové organizace je pak činnost, pro 
kterou byly příspěvkové organizace zřizovatelem 
zřízeny. Rovněž je potřeba říci, že ačkoli Vaše 
připomínka směřuje vůči několika málo konkrétním 
příspěvkovým organizacím, těchto organizací je 
celá řada a zpravidla mají charakter neslučitelný 
s výkonem činnosti znalecké kanceláře. Jedná se 
např. o školy, domovy důchodců, kulturní a zábavní 
zařízení (kina), knihovny apod. 

  Z K § 19 odst. 3:  
V navrhovaném znění § 19 odst. 3 požaduji větu první upravit takto:   
„Povinnost mlčenlivosti se na použití informací o skutečnostech podle 
odstavce 1  
pro vědecké nebo vzdělávací účely použije přiměřeně, s tím, že osobní 
údaje musí být zpracovány v anonymizované podobě a musí být zajištěna 
ochrana utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných 
informací a bezpečnostní způsobilosti.“: 
Odůvodnění:  
Původní znění vyvolává dojem, že takto lze skrytě pod účelem vědeckých  
a vzdělávacích účelů zveřejnit prakticky cokoliv, což může tak vést 
k nesprávné interpretaci, že tímto způsobem lze zveřejňovat rovněž 
informace nebo části informací podléhající utajení podle zákona č. 

Nevyhověno. 

Nedomníváme se, že je na místě, aby zákon o 
znalcích či příslušné prováděcí předpisy řešily 
ochranu utajovaných informací podle zákona č. 
412/2005 Sb. (v tomto ohledu by měl být zákon č. 
412/2005 Sb. lex specialis vůči zákonu o znalcích). 
Požadavek na anonymizaci znaleckých posudků, 
pokud jsou použity v souladu s ustanovení § 19 
odst. 3, nevyslovilo ani jiné připomínkové místo, a 
to včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná 
se i o současnou praxi, a proto na návrhu, tak jak 
byl předložen, trváme. 
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412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jakékoliv osobní 
údaje. Požadujeme proto text změnit, aby se předešlo zbytečným a časově 
náročným řízením, která porušení tohoto zákona provázejí.  

 Z K § 24 odst. 5:  
Navrhované znění § 24 odst. 5 požaduji zrušit.  
Odůvodnění:     
Pro jednotlivé obory a odvětví nejsou pro účely podání znaleckých posudků 
zpracovány obecně uznávané postupy a standardy, takové postupy obecně 
nejsou vydávány ani pro výkon činností v rámci těchto oborů, neboť ty 
vycházejí z příslušné kvalifikace, zkušeností, individuálních postupů podle 
potřeb řešení věci apod. a pouze ve vybraných oborech mohou být např. i 
na mezinárodní úrovni sjednocovány jako doporučení  
(např. pro zdravotnické obory).     
Navrhované ustanovení navíc není plně v souladu s § 7 odst. 1 písm. d) 
návrhu zákona, který umožňuje každému znaleckému ústavu mít své vlastní 
postupy. 

Nevyhověno. 

Nejedná se o interní postupy v rámci znaleckého 
ústavu či kanceláře ale o obecně platné standardy a 
metody zakotvující dobrou praxi, postup lege artis 
apod. V celé řadě oborů a odvětví již dnes tyto 
metodologické standardy existují. 

Budou existovat jedny všeobecné standardy pro 
všechny obory a odvětví, které budou v podstatě 
materiálními požadavky na znalecký posudek, dále 
pak budou metody a standardy ve všech oborech a 
odvětvích, kde to bude vhodné a možné. 

Metody a standardy, na které zákon odkazuje, 
nebudou pouze dobrovolně přijaté a uznávané 
postupy, ale bude se jednat o závazné postupy. Tyto 
bude zpracovávat MSp ve spolupráci s poradními 
sbory ministra a popř. s dalšími odborníky, za 
využití mnohých již existujících standardů. Bude se 
prakticky jednat o obdobu ISO norem, postupu lege 
artis a podobných institutů. Standardy budou 
zveřejňovány na internetových stránkách MSp. 
Nebude možno se od nich odchýlit kromě zcela 
výjimečných případů, kdy takovou odchylku znalec 
odůvodní. Toto jsme diskutovali i se samotnými 
znalci, kteří existenci takových standardů vítají.   

    D K § 1:  
V § 1 odst. 2 je nutné slovo „ústavů „ nahradit slovy „znaleckých ústavů“ a 

Vyhověno. 
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v odstavci 5 objasnit, jaký vztah má evidence znaleckých posudků vedená 
znalcem k evidenci podle § 25 návrhu zákona, jejímž správcem je 
Ministerstvo spravedlnosti. Současně je nutné stanovit, jakou podobu má 
mít evidence vedená znalcem, její účel a jaké údaje jsou v ní zpracovávány.       
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava jednak zajišťuje terminologickou jednotnost návrhu 
zákona (slova „znalecký ústav“ se používají na všech dalších místech 
obdobné citace), ale zejména sleduje provedení standardní a jednoznačné 
úpravy vedení evidencí, pro něž by měl platit požadavek jednotnosti jejího 
vedení podle stanoveného účelu.           

„Znaleckých“ bude doplněno.  

Co se týče evidence, jedná se o totožnou evidenci. 
Správcem je MSp, znalci, znalecké kanceláře a 
znalecké ústavy budou pouze zapisovat příslušné 
údaje. Zákon bude v tomto duchu upraven. 

Jak jsme již uvedli, zákon bude upraven, aby bylo 
zřejmé, že znalec žádnou evidenci nevede, 
správcem evidence je MSp, znalec pouze zapisuje. 
Není ani pravdou, že by si znalec musel vést 
nějakou další soukromou evidenci, ze které by 
pouze poskytoval údaje do společné evidence. 

 D K § 2:  
Požaduji upřesnit znění § 2 tak, aby z něho bylo jednoznačně zřejmé, zda 
znalec, který působí samostatně, může působit i ve znalecké kanceláři.  
Odůvodnění:  
Nejednoznačnost předložené úpravy je chybou normativního textu ze své 
povahy, podle mého názoru je pak tato úprava v rozporu s případem, kdy 
znalec působí ve více znaleckých ústavech a navíc i samostatně.  

Nevyhověno. 

Znalec působící ve znalecké kanceláři nemůže 
působit i samostatně, máme za to, že to z návrhu 
dostatečně vyplývá. 

 D K § 4:  
V § 4 odst. 2 písm. a) je nutné slova „místa jeho sídla“ nahradit slovy 
„místa sídla žadatele nebo znalce“. 
V § 4 odst. 2 písm. b) je nutné slovo „písm.“ nahradit slovem „písmenu“.  
Odůvodnění:   
Navrhovaná úprava zajišťuje správnou vazbu mezi „znalcem nebo 
žadatelem“  
a místem jejich sídla pro případy určení místní příslušnosti soudu tam, kde 
návrh zákona tento vztah váže na adresu místa sídla samotného soudu (tedy 
nelogická vazba, vážící se k užití slov „jeho sídla“ tam, kde jsou uvedeny 
dvě osoby určující adresní místo sídla).      
Druhá navrhovaná úprava je pouze legislativně – technickým upřesněním 
textu.   

Částečně vyhověno. 

V první části nevyhověno, navrhovaná formulace 
dostatečně odpovídá zamýšlenému účelu. „Písm.“ 
bude nahrazeno správným výrazem. 
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 D K § 5 odst. 1 písm. e) a j):  
Požaduji doplnit důvodovou zprávu k tomuto ustanovení tak, aby pro 
aplikaci tohoto ustanovení bylo v praxi zřejmé, zda se znalec může nechat 
sám vyškrtnout před rozhodnutím o sankci vyškrtnutí. Dále by bylo vhodné 
podrobněji odůvodnit, proč byl upraven text slibu skládaného znalci. 
Odůvodnění:           
Nejednoznačnost předložené úpravy nebo pochybnosti o důvodech 
provedených změn tam, kde dosavadní úprava je zcela funkční, vzbuzuje 
pochybnosti o provázanosti  
a koncepčnosti předkládaného textu, což lze částečně vyřešit upřesněním 
důvodové zprávy.     

Nevyhověno. 

Ze zákona i důvodové zprávy jednoznačně vyplývá, 
že řízení o udělení sankce (přestupkové řízení) se 
dokončí i v případě, že byl znalec mezitím 
vyškrtnut ze seznamu z jiného důvodu, typicky na 
vlastní žádost.  

Tento text slibu lépe odpovídá požadavkům 
kladeným na znalce a reflektuje vývoj od roku 
1967, kdy byl přijat stávající zákon o znalcích a 
tlumočnících.  

 D K § 7:  
Požaduji doplnit normativní text nebo alespoň důvodovou zprávu k tomuto 
ustanovení tak, aby byly jednoznačné a zřejmé podmínky pro výkon 
činnosti znaleckého ústavu. 
V § 7 odst. 2 je použita legislativní zkratka „seznam“, která je však 
zavedena až v § 10 návrhu zákona, což je legislativně nepřípustné a návrh 
zákona se tak stává nepřehledným. Doporučuji proto dosavadní § 10 
předřadit jako první ustanovení hlavy II.      
Odůvodnění:           
Z předmětného ustanovení není patrné, zda ve znaleckém ústavu musí 
vykonávat činnost znalec či osoba, která složila vstupní zkoušku. Vzhledem 
ke znění dalších ustanovení zákona se přikláním k názoru, že by taková 
osoba měla ve znaleckém ústavu být. Dále není jasné, kdo může za 
znalecký ústav psát posudky, což má význam zejména vzhledem k otázce 
podjatosti a k tomu, že by mohla psát posudky osoba, která nemá potřebnou 
praxi. Klient nemá v daném případě možnost, jak se toto dozvědět. Rovněž 
není jasné, zda znalecký ústav, resp. osoba jej zastupující, musí skládat slib.  
Druhá připomínka směřuje k zajištění přehlednosti a systematičnosti návrhu 
zákona.   

Částečně vyhověno. 

Bude upravena legislativní zkratka pro seznam. Ve 
zbylé části připomínky se nevyhovuje.  

   D K § 10:  
V § 10 odst. 2 je nutné doplnit, komu se podává předmětná žádost (např. za 

Částečně vyhověno. 
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slova podává žadatel“ vložit slova „ministerstvu nebo příslušnému 
krajskému soudu“). 
V § 10 odst. 3 je nutné slova „znaleckého oprávnění; a to“ nahradit slovy 
„znaleckého oprávnění; zápis do seznamu se provede“.      
Odůvodnění:           
Úprava je upřesněním textu, resp. odstraněním gramatické nepřesnosti 
v textu.  

Žádost se podává vždy příslušnému orgánu. Kdo je 
příslušným orgánem vyplývá z ustanovení § 3, resp. 
§ 4. Nově navrhovaná formulace zápisu se nejeví 
jako vhodnější než stávající. 

 D K § 13 odst. 3 :  
Navrhované ustanovení požaduji doplnit o podmínky přístupu do seznamu, 
popřípadě zda se tak bude dít způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Odůvodnění:           
Navrhovaná úprava směřuje k zajištění ucelenosti předkládané úpravy. 

Nevyhověno. 

Z ustanovení odstavce 1 jednoznačně vyplývá, že 
seznam se vede v elektronické podobě a údaje jsou 
uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Další charakteristiky rovněž plynou z toho, 
že se jedná o informační systém veřejné správy. 

 D K § 14:  
Navrhované ustanovení požaduji doplnit minimálně o odůvodnění, proč 
například v § 14 odst. 1 písm. b) se jména znalců zapisují pouze u znalecké 
kanceláře.   
Odůvodnění:           
Navrhovaná úprava směřuje k budoucí správné aplikaci zákona.   

Nevyhověno. 

Jména znalců se zapisují jenom u znalecké 
kanceláře, neboť znalecký ústav žádné znalce nemá, 
resp. je mít nemusí. Pokud ve znaleckém ústavu 
působí znalci, pak tam figurují jako běžní 
zaměstnanci. Zákon s tím nespojuje žádné následky, 
neboť znalecký posudek nezpracovává znalec, ale 
znalecký ústav. 

 D K § 15:  
V § 15 odst. 1 písm. c) doporučuji zvážit úpravu textu tak, aby bylo zřejmé, 
co se rozumí nepřiměřenými náklady nebo obtížemi spojenými s podáním 
znaleckého posudku, když současně musí platit podmínka, že neexistuje 
nikdo, kdo by mohl znalecký posudek podat.   
Odůvodnění:           
Připomínka směřuje k zajištění logických vazeb textu.   

Vyhověno jinak. 

Toto ustanovení bude v reakci na připomínky 
dalších ministerstev upraveno tak, aby reflektovalo 
současnou praxi. 
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 D K § 16 (v textu chybně označen jako druhý § 15):  
V souvislosti s navrhovaným ustanovením požaduji v důvodové zprávě 
doplnit analýzu, kolika osob v tomto ustanovení uvedených se uložená 
povinnost může do budoucna týkat.    
Odůvodnění:           
V § 16 není přihlíženo ke skutečnosti, že v některých případech u 
minoritních oborů mohou být vydávány posudky v řádech jednotek za 
několik let. Znalci tak nejsou motivováni se dále znalectvím zabývat, ani 
platit související pojištění. 
Pokud se bude jednat o vydávání znaleckých posudků v minimálním 
množství, bude povinné pojištění pro tyto znalce pouze zátěží. Většina 
znalců totiž provádí znaleckou činnost jako činnost doplňkovou. Není 
k dispozici žádná analýza, kolika osob by se toto týkalo ani jaký by byl 
dopad, pokud by tyto osoby byly z povinnosti mít pojištění vyloučeny. 

Nevyhověno. 

Tato nově uvedená povinnost se bude týkat všech 
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
(vyjma organizačních složek státu). Kolik je 
v současné době zapsáno znalců, obecná část 
důvodové zprávy uvádí. Upuštění od povinnosti 
pojištění u některých oborů a odvětví se 
nepřipouští, neboť by se jednalo o diskriminační 
ustanovení. Není možno jednoznačně stanovit, který 
obor je minoritní. Nadto lze poznamenat, že i ve 
větších oborech mohou působit znalci, kteří 
vypracují pouze několik znaleckých posudků ročně. 
Na možnost způsobit škodu nemá počet posudků 
vliv, neboť újmu lze způsobit jakýmkoli (byť 
jediným) znaleckým posudkem. 

Paragraf bude přečíslován, tak aby číslování 
odpovídalo. 

 D K § 19:  
V navrhovaném ustanovení považuji za nutné upřesnit jím užívané pojmy 
tak, aby text byl zcela jednoznačný a vylučoval dvojí aplikační výklad. 
Upřesnění je možné provést také v rámci vysvětlení účelu ustanovení 
v důvodové zprávě.      
Odůvodnění:           
V § 19 odst. 2 je použit pojem „další osoba“, přitom není jasné, jaké osoby 
jsou za „další“ považovány. Jde i např. o sekretářku, která zpracovává 
písemné podání? Dále není jasné, zda se nemožnost dovolání se na 
povinnost mlčenlivosti v rámci řízení vztahuje i na případy, kdy jde o 
písemný důkaz a znalecký posudek byl vypracován mimo toto řízení. 
Konečně v § 19 odst. 4 není jasné, proč se povinnost mlčenlivosti 
nevztahuje na řízení proti zadavateli (lze připustit, aby si zadavatel zaplatil 
znalce, který by svědčil proti němu). 

Nevyhověno. 

Zpřesnění se nebráníme, v odůvodnění připomínky 
k němu však neshledáváme důvod. Pojmem „další“ 
osoby se pochopitelně myslí jakékoli další osoby, 
tedy včetně pomocného aparátu. Není možno, aby 
znalec musel být vázán mlčenlivostí a sekretářka, 
která mu při výkonu znalecké činnosti napomáhá, 
resp. má možnost se dostat ke znaleckému posudku, 
byla od této povinnosti oproštěna. Pojmem další 
osoby se tak myslí všechny další osoby. Dále pak se 
standardní mechanismy uplatní i v případě, že byl 
posudek zpracován mimo řízení. Konečně § 19 
odst. 4 reaguje v první řadě na problémy současné 
praxe, kdy se znalec dostane do sporu se 
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zadavatelem (např. neuhrazení znalečného) a znalec 
se k danému případu nemůže vyjádřit, neboť ho 
zadavatel odmítá zprostit mlčenlivosti. Znaleckým 
posudkem navíc nemá být potvrzeno to, co 
vyžaduje zadavatel, ale má se jednat o 
přezkoumatelné zhodnocení situace, problému 
apod. Účelem znaleckého posudku, resp. důkazu 
znaleckým posudkem, není to, aby znalec 
naformuloval to, co si zadavatel přeje. Odstavec 4 
tak směřuje primárně na řízení mezi znalcem a 
zadavatelem, protože došel by znalec při svém 
znaleckém zkoumání k závěru, který by mohl 
poškodit zadavatele v jiném soudním řízení, pak lze 
asi stěží předpokládat, že by zadavatel tento 
znalecký posudek v řízení předložil. Pokud by však 
tak učinil, znalec může být v tomto řízení 
vyslechnut. 

 D K § 22:  
V navrhovaném ustanovení považuji za nutné doplnit úpravu odpovědnosti 
za činnost znaleckého ústavu. 
Odůvodnění:           
Oproti úpravě znalce a znalecké kanceláře není nikde v zákoně stanovena 
odpovědnost za činnost znaleckého ústavu, úpravu je tedy nutné zpracovat 
vyváženě.  

Vysvětleno. 

Pokud zákon hovoří o znalci, pak se tím přiměřeně 
myslí i znalecký ústav (ale zákon bude v tomto 
duchu ještě podroben revizi, aby bylo zajištěno, že 
nebude docházet k výkladovým nejasnostem). 

 D K § 23 odst. 3:  
V navrhovaném ustanovení považuji za nutné doplnit úpravu podmínek 
uchování repliky posudku vyhotoveného v digitální podobě, a to včetně 
jeho opatření časový razítkem; popřípadě povinnost kvalifikovaně převést 
posudek vyhotovený v digitální podobě, opatřit výstup doložkou o převodu 
dokumentu z jedné zpracovatelské formy do druhé (ve smyslu archivního 
zákona) a tento výstup pak uchovat stejně, jako stejnopis posudku 
v analogové podobě (k tomu viz také § 16 vyhlášky č. 259/2012 Sb.).       

Vysvětleno. 

V odstavci 1 a 2 je blíže vysvětleno, jak lze podávat 
znalecký posudek, a sice písemně v listinné podobě 
nebo písemně v elektronické podobě. Obě tyto 
verze písemné podoby pak musí znalec archivovat 
v souladu s ustanovení odst. 3, neboť odstavec 3 
hovoří o písemné podobě, tedy elektronické i 
listinné verzi znaleckého posudku. Pravidla týkající 
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Odůvodnění:           
Dokumenty v analogové a dokumenty v digitální podobě mají zcela 
rovnocenné postavení, a proto musí být stanoveny obdobné podmínky pro 
nakládání s nimi, včetně podmínek jejich uchovávání.   

se archivace, časových razítek, konverze, 
elektronických podpisů apod. byla diskutována 
s MV a jsou upravena přímo v tomto zákoně nebo 
vyplývají z obecných právních předpisů 
upravujících tuto problematiku. 

 D K § 24 odst. 2:  
V § 24 odst. 2 je nutné text upravit tak, aby bylo zřejmé, co je součástí 
posudku jako dokument, a co je náležitostí jednotlivého dokumentu.  
Odůvodnění:           
Navrhované doporučení směřuje k odstranění nesrozumitelnosti textu a jeho 
nerealizovatelnosti v praxi.    

Nevyhověno. 

Není zcela zřejmé, k čemu tato připomínka směřuje. 
Nedomníváme se, že je nezbytně nutné stanovovat, 
že by některé části znalecké posudku měly být 
samostatným dokumentem a některé pouze částí 
jiného dokumentu. Znalecký posudek musí být 
tvořen jako celek, tedy jako jediný dokument. 
Případně prosíme připomínkové místo o návrhu 
znění tohoto odstavce.  

 D K § 24:  
V souvislosti s navrhovaným ustanovením považuji za nutné doplnit 
důvodovou zprávu o vztahy jím provedené úpravy k dalším ustanovením 
návrhu zákona, a to například vzhledem k povinnosti schvalování 
znaleckého posudku radou podle § 7.   
Odůvodnění:           
Navrhované doporučení směřuje k podpoře budoucího správného užívání 
úpravy.    

Nevyhověno. 

 D K § 25:  
Navrhované znění § 25 odst. 2 je nutné upravit tak, aby bylo zřejmé, jakým 
způsobem je zápis prováděn, pokud se tak děje vůči informačnímu systému 
veřejné správy a editorem údajů má být znalec (editovatelný formulář, 
podmínky jeho doručení a autentizace apod.). Toto doplnění je nutné také 
proto, že vyhláškou podle § 24 odst. 5 mají být stanovena výlučně 
podmínky vedení evidence.       
Odůvodnění:           

Částečně vyhověno. 

V reakci na připomínky MV bude lépe 
specifikováno, že se jedná o informační systém 
veřejné správy, přičemž správcem tohoto registru je 
MSp. Znalec pouze zapisuje údaje do tohoto 
systému. 

Zmocňovací ustanovení bude v této souvislosti 
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Navrhované doporučení směřuje k podpoře budoucího správného užívání 
úpravy.   

rovněž precizováno, aby umožňovalo stanovení 
všech potřebných podrobností vyhláškou. 

 D K § 29 odst. 4 návrhu zákona a k důvodové zprávě k § 29: 
Doručuji uvést do souladu následující texty:  
V § 29 odst. 4 návrhu zákona je stanoveno: „Odměna se stanoví podle 
množství účelně vynaložené práce a stupně odbornosti potřebné 
k provedení znaleckého úkonu. Odměna se může přiměřeně krátit, jestliže 
úkon nebyl proveden v souladu s požadavky uvedenými v § 24. Jde-li o 
zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může orgán veřejné 
moci odměnu zcela odepřít.“ 
V důvodové zprávě k témuž ustanovení je uvedeno „V případě, že znalecký 
úkon není proveden řádně, včas, kvalitně a v souladu s dalšími požadavky 
uvedenými v ustanovení § 25, může orgán veřejné moci nebo soukromý 
zadavatel, nebylo-li sjednáno jinak, přistoupit k tomu, že odměna bude 
zkrácena či zcela odepřena. Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.“ 
Odůvodnění:           
Oba texty jsou vzájemně v rozporu. Podle návrhu zákona může odměnu 
zcela odepřít orgán veřejné moci, jde-li o zvlášť závažný případ 
nekvalitního provedení úkonu. Podle důvodové zprávy tak může učinit i 
soukromý zadavatel. Kromě toho je v důvodové zprávě chybně uveden 
odkaz na §25, který se netýká náležitostí znaleckých posudků, ale jejich 
evidence. 

Vysvětleno. 

Ustanovení odst. 2 říká, že odměňování se řídí 
smlouvou se zadavatelem a pokud taková smlouva 
neexistuje nebo se jedná o orgán veřejné moci, pak 
se řídí zákonem a vyhláškou.  

 D K § 39:  
V souvislosti s navrhovaným ustanovením doporučujeme zvážit jeho 
doplnění o možnost výmazu výstrahy po uplynutí zákonem stanovené lhůty.  
Odůvodnění:           
Navrhované doplnění vychází z toho, že sám předkladatel spojuje výstrahu 
s jednáním nižší společenské nebezpečnosti, než je tomu u trestného činu 
nebo přestupku. Proto by v tomto případě mělo být umožněno – stejně jako 
je tomu u přísnějšího režimu – provést vymazání výstrahy, pokud nedojde 
ve stanoveném období k opakování jednání obdobného charakteru, které 
vedlo k udělení výstrahy, a tedy na znalce, znaleckou kancelář nebo 

Vyhověno jinak. 

I v reakci na připomínky jiných připomínkových 
míst, bude výstraha upravena na institut výtky, 
který je obvyklý v jiných profesních právních 
předpisech (exekutoři, notáři, státní zástupci, 
soudci, apod.). Výtka se „nově“ nebude zveřejňovat 
nikdy, tudíž nemusí v tomto ohledu docházet 
k jejímu výmazu ze seznamu. 
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znalecký ústav by se pohlíželo tak, jako by výstraha udělena nebyla (pro 
třetí osoby v podstatě ukončení stigmatizace).           

 D K § 47: 
Uvedené ustanovení obsahuje zrušovací ustanovení a stanoví, které právní 
předpisy zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
ruší. Návrh zákona však následně ještě pokračuje dalšími částmi. 
Doporučuji zrušovací ustanovení přesunout na závěr celého zákona (před 
ustanovení o nabytí účinnosti zákona). 
Odůvodnění:           
Systematiku návrhu zákona je nutné podřídit Legislativním pravidlům 
vlády.   

Vyhověno jinak. 

Návrh zákona bude rozdělen na dva samostatné 
návrhy, a sice zákon o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech a doprovodný 
zákon. Zrušovací ustanovení tak budou přesunuta 
do prvního jmenovaného návrhu. 

 D K příloze č. 1 k návrhu zákona: 
Za § 47 je včleněna příloha č. 1 k návrhu zákonu, avšak za jejím zněním 
pokračuje návrh zákona dalšími částmi. Navíc je příloha označena 
pořadovým číslem 1, ačkoli je jediná. Doporučuji v souladu s čl. 29 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády přílohu zařadit až na závěr textu a nepoužívat 
pořadové číslo.  
Odůvodnění:           
Systematiku návrhu zákona a jeho formální náležitosti je nutné podřídit 
Legislativním pravidlům vlády.   

Vyhověno. 

 D K části páté (správně čtvrté) návrhu zákona (§ 50): 
V části páté návrhu zákona je nutné opravit citaci v poznámce pod čarou 
tak, aby odpovídala skutečnému znění § 2 části první návrhu zákona.   
Odůvodnění:           
Ustanovení § 2 nemá písmena b) a c). Kromě toho v části VI materiálu, 
obsahující platné znění novelizovaných předpisů s vyznačením změn, je 
nové znění poznámky pod čarou následující: „§ 6 a 7 zákona č../…,o 
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.“.  

Vyhověno. 

 D K části čtvrté (správně páté) návrhu zákona (§ 51): 
V textu jsou dva novelizační body shodně označeny číslem „18“, a tedy ve 
druhém užití tohoto čísla je nutné užít čísla „19“. 
Odůvodnění:           

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 133 z 171 

Navrhovaná úprava směřuje k odstranění písařské chyby.   

 D K důvodové zprávě: 
K § 27 odst. 3 (poslední odstavec) 
„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.“ 
Odkaz na písmeno d) § 27 odst. 3 je chybný. V tomto ustanovení je řešeno 
vyškrtnutí znalce z důvodu trestu vyškrtnutí ze seznamu po spáchání 
přestupku. Správně by mělo být uvedeno písmeno e), ve kterém se odkazuje 
na § 33 odst. 4 (vyškrtnutí pro nečinnost).   

Vyhověno. 

 D K § 31 
Doporučuji opravit písařskou chybu ve spojení „ …pravděpodobnost 
nutnosti připrat konzultanta…“, tj. na „přibrat“. 

Vyhověno. 

 D K § 38 
Číslování odstavců zcela zjevně neodpovídá číslování odstavců v návrhu 
zákona. 

Vyhověno. 

ÚVČR - RVV Z K § 5 odst. 1 písm. c) – Požadujeme předmětné ustanovení zpřesnit. 
Odůvodnění: 
Požadavek „odpovídajícího materiální zázemí, které dává záruku řádného 
výkonu znalecké činnosti“ lze označit za zjevně neobjektivní kritérium 
čistě závisející jen na správním uvážení příslušného orgánu. 

Vyhověno jinak. 
V zákoně bude formulace mírně upravena a blíže 
bude vysvětleno v DZ. Není možno blíže 
specifikovat do zákona, neboť kritéria nejsou a 
nemohou být pro všechny obory jednotná. Musí se 
jednat o takové materiální zázemí, které bude 
umožňovat bez dalšího výkon znalecké činnosti 
v daném oboru a odvětví. Konkrétní požadavky 
mohou být velice různorodé, nehledě na skutečnost, 
že někteří znalci žádné speciální vybavení nemusí 
mít a stačí skutečnost, že budou disponovat běžným 
kancelářským vybavením. Naopak existují odvětví, 
kde znalci potřebné vybavení mít musí. Typickým 
příkladem může být odvětví soudní lékařství, kdy 
znalec, aby mohl vykonávat pitvu, musí mít na tuto 
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činnost určené nástroje i prostory. Odpovídající 
materiální zázemí tak může být kupříkladu doloženo 
smlouvou znalce s danou nemocnicí o pronájmu 
pitevního sálu. Toto ustanovení reaguje rovněž na 
poptávku ze strany znaleckých ústavů a ostatních 
zaměstnavatelů zaměstnávajících znalce, kdy se 
množí případy, že znalec vykonává znaleckou 
činnost v rámci své pracovní doby (stanovené pro 
výkon jiné činnosti např. lékař) a za (svévolného) 
využití nástrojů, prostor a vybavení zaměstnavatele. 
Zdaleka ne všem zaměstnavatelům tato skutečnost 
nevadí. Alternativou je omezit oprávnění vykonávat 
některá odvětví jenom na znalecké ústavy či 
znalecké kanceláře, u nichž lze s vyšší mírou jistoty 
předpokládat toto materiální vybavení „samo 
sebou“. Tato alternativa však nebyla zvolena 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o svobodné 
povolání a bylo by značně diskriminující omezovat 
znalce ve výkonu znalecké činnosti v některých 
oborech či odvětví, pokud jsou schopni si toto 
materiální zázemí opatřit.  

Nejvyšší soud D V konkrétní rovině však tehdy nebyly akceptovány zejména následující 
připomínky: 

 

- zavedení znaleckých kanceláří a určení jejich právní formy [§ 2 
písm. b) původního paragrafovaného znění], 

- neupřesnění pojmu „odpovídající materiální zázemí“ [§ 5 odst. 1 
písm. d) původního paragrafovaného znění], 

- nepřesné označení odvětví soudního lékařství jako zdravotnického 
oboru (§ 6 původního paragrafovaného znění), 

- chybějící upřesnění údajů, které mohou být předmětem nahlížení 
(§ 13 odst. 3 původního paragrafovaného znění), 

• Připomínkové místo na akceptaci 
připomínky netrvá. Znalecké kanceláře zůstaly 
i nadále zachovány, neboť na důvodech jejich 
zavedení i na principu jejich fungování trváme, 
byť tato otázka již byla opakovaně diskutována. 
Nad rámec dříve zaslaných verzí byla přidána 
ještě solidární odpovědnost znalce a znalecká 
kanceláře za zpracovaný znalecký posudek. 

• Vyhověno jinak. Opakovaně uvádíme, že nelze 
komplexně pro všechny obory a odvětví stanovit 
přesné požadavky na materiální zázemí. 
Případná definice materiálního zázemí by stejně 
tak byla pouze velice obecná a připomínkovaný 
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- neuvedení výše pojistného a doby pojištění znalce (§ 17 původního 
paragrafovaného znění), 

- určení správního orgánu k projednání přestupku (viz § 39 odst. 1 
původního paragrafovaného znění), 

- chybějící kategorizace znaleckých ústavů (§ 46 a § 47 původního 
paragrafovaného znění). 

 
Proto i nyní trváme na našich dřívějších připomínkách. Při srovnání 
původního a nynějšího návrhu zákona jsme přitom zjistili, že z našich 
připomínek byly zapracovány jen některé, jak je zřejmé z přiložené 
srovnávací tabulky (viz příloha). 

problém by neřešila. Zvážíme však vhodné 
doplnění této formulace např. „materiálně-
technické zázemí a přístrojové vybavení, které 
umožňuje řádný výkon znalecké činnosti“. 
Můžeme rozšířit i příklady uvedené v důvodové 
zprávě.  

• Vyhověno. Nepřesné označení oboru/odvětví 
bude opraveno. 

• Vysvětleno. Znalec bude moci nahlížet na 
veškeré údaje týkající se jeho osoby.  

• Vysvětleno. Doba pojištění znalce je uvedena, 
tedy znalec musí být pojištěn po celou dobu 
výkonu znalecké činnosti. Minimální výše 
pojistných limitů bude upravena vyhláškou. 
Pojištění znalce ustanoveného ad hoc bude ještě 
zváženo, jako alternativa ke skutečnosti, že 
nebude muset být pojištěn, se jeví jednorázové 
pojištění pouze pro daný případ, které by bylo 
hrazeno znalcem nebo eventuálně i státem za 
určitých podmínek. Nesmí být však zneužíváno.  

• Vysvětleno. Ohledně orgánu projednávajícího 
přestupek je potřeba poznamenat, že i nadále 
počítáme s tím, že zde bude existovat 
příslušnost MSp i krajských soudů k projednání 
přestupků znalců. Bude dále zváženo, zda 
nedoplnit toto ustanovení alespoň o pojem „z 
důvodu zvláštního zřetele hodných“. 

• Vysvětleno. Nově znalecké ústavy již 
nekategorizujeme, takže tato kategorizace 
v zákoně nechybí. Stávající znalecké ústavy se 
musí na přechodnou dobu přizpůsobit, a proto 
jsou znalecké ústavy II. oddílu dále považovány 
za znalecké ústavy a znalecké ústavy I. oddílu 
za znalecké kanceláře, ke kterým se domníváme, 
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že mají podle nového pojetí rozhodně blíže než 
ke znaleckým ústavům. Po uplynutí přechodné 
doby budou muset ústavy i kanceláře splnit nové 
podmínky. Pokud by nějaký znalecký ústav 
zapsaný jako kancelář splňoval podmínky pro 
zápis jako znalecký ústav podle nového zákona, 
může tuto žádost podat prakticky ihned po 
účinnosti nového zákona, a tudíž může být pak 
zapsán jako znalecký ústav a nemusí čekat do 
uplynutí přechodné doby.  

 D Dále je třeba nynějšímu návrhu zákona vytknout, že neřeší problematiku 
tlumočníků a jejich činnosti. V návaznosti na tuto připomínku lze 
konstatovat, že je naopak nedůsledný paragrafový návrh zákona o znalcích, 
když v části III nazvané „Změna trestního řádu“ ponechává nedotčenými 
ustanovení § 28 a § 29 tr. řádu o tlumočníkovi. Přitom ustanovení § 28 
odst. 1 tr. řádu se zmiňuje o přibrání tlumočníka a o ustanovení 
tlumočníka. Ustanovení § 29 odst. 1 tr. řádu pak uvádí, že o ustanovení 
tlumočníka, o způsobilosti k této funkci a o vyloučení z ní, o právu odepřít 
provedení tlumočnického úkonu, o slibu a o připomenutí povinností před 
provedením tlumočnického úkonu, jakož i o náhradě hotových výloh 
a odměně za tlumočnický úkon platí zvláštní předpisy. Zároveň však, jak 
je již uvedeno shora, ustanovení § 47 nynějšího návrhu zákona zrušuje 
zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v celém rozsahu. Trestní řád by tak neměl od 1. 1. 2018 na 
co odkazovat, pokud do té doby nebude přijatý samostatný právní předpis 
upravující postavení tlumočníků a překladatelů. 

Vysvětleno. 

Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích byl již rozeslán do připomínkového 
řízení, které skončí 18. 8. 2016, a nabyde účinnost 
společně se zákonem o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech a doprovodnou 
novelou (trestní řád, zákon o správních poplatcích 
apod.) 

 D V důvodové zprávě k § 24 odst. 1 návrhu zákona také doporučujeme 
doplnit text následujícím způsobem: 

„Odůvodněností se rozumí, že ve znaleckém posudku musí být výslovně 
uvedeny důvody použití metod, postupů či údajů, které jsou pro ten který 
znalecký obor a odvětví lege artis.“  

Vyhověno. 
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Odkazem na použití metod, postupů či údajů, které jsou pro ten který 
znalecký obor a odvětví lege artis se má garantovat objektivní kritérium, 
podle něhož se odůvodněnost, resp. důvody jejich použití hodnotí. To má 
význam pro dohled ve smyslu hlavy IV, § 33 a násl. návrhu zákona, 
zejména podle § 33 odst. 2 věty druhé návrhu zákona.  

 D Navrhujeme rovněž následující změnu ustanovení § 36 a § 37 návrhu 
zákona takto:  

„§ 36 

(1) Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav se dopustí přestupku, 
nejde-li o trestný čin, tím, že … 

 
§ 37 

 
(1)  Jiná fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupku, 

nejde-li o trestný čin, tím, že …“ 
 

Jde tu o standardní vyjádření vztahu správního práva trestního a trestního 
práva soudního, jak je obsaženo např. v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které nelze 
vynechat. Navrženým doplněním zákonné dikce se obě ustanovení sladí i s 
ustanovením § 39 odst. 1 návrhu zákona, kde je „trestný čin“ výslovně 
zmíněn. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Dle našeho názoru se nejedná o zcela standardní 
znění ustanovení o přestupcích. Celou agendu 
přestupků jsme i v kontextu nového zákona o 
přestupcích konzultovali s MV, které je gestorem 
toho právního předpisu. Ustanovení o přestupcích 
tak doznají určitých změn. Tuto změnu však do 
návrhu zahrnout neplánujeme. Zákon o znalcích je 
speciální právní úpravou vůči přestupkovému 
zákonu, a proto, pokud něco neupravuje, pak se 
použije obecná právní úprava zákona o přestupcích. 

Připomínky JUDr. 
Marty Ondrušové 

D Obecné připomínky 
a) Koncepce návrhu zákona 
 
Koncepce zvolená předkladatelem představuje hybridní koncept poplatný 
době před 50 lety, tedy přenos přímé pravomoci na úseku veřejné správy 
spočívající zajišťování konkrétního předmětu veřejného zájmu 
vrchnostenským způsobem státem, a to z moci výkonné na moc soudní. 
Pravomoc na daném úseku veřejné správy spočívající v řízení ve věcech 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Proč nebylo přistoupeno k centralizaci výkonu státní 
správy v oblasti znalecké činnosti čistě na MSp je 
podrobněji rozvedeno v důvodové zprávě a na tomto 
zdůvodnění musíme trvat. Hlavní nevýhody jsou: 

• příliš velká a různorodá profesní skupina 
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znalců je ryzím výkonem veřejné správy, tedy produktem moci výkonné, 
který vykonávají správní úřady ve své typické podobě. Podle obecných 
principů teorie správního práva pak tuto moc vykonává stát přímo 
prostřednictvím svých státních orgánů, nebo ji přenáší na jiné osoby. V 
tomto případě zvolil předkladatel poněkud kuriózní, byť právně možnou 
formu přenosu této pravomoci z orgánů moci výkonné na orgány moci 
soudní, konkrétně předsedy krajských soudů, kteří jsou primárně justičními 
orgány. Tímto na daném úseku vytvořil v jejich podobě hybridní správní 
úřad, v jehož osobě se střetává na jedné straně výkon spravedlnosti jako 
originární výkon soudní moci a na druhé straně působnost správního úřadu 
na úseku činnosti znalců jako typický výkon veřejné správy.  
Lze se domnívat, že tento koncept odpovídá době, v němž měla justice 
zcela jiné ústavní zakotvení, než má dnes v Ústavě, která je striktně 
budovaná na principu teorie dělby moci. Tak, jak nikdo dnes nepochybuje, 
že státní zastupitelství je součástí moci výkonné a s mocí soudní jej 
navenek pojí toliko účast v rámci soudního řízení, lze obecně jen stěží 
připustit, že zákonodárce měl na mysli pověřování justičních orgánů úkoly 
veřejné správy. Takový koncept se může jevit problematický z hlediska 
systematiky Ústavy.  

Proto je třeba odmítnout přenos kompetence výkonu veřejné správy na 
daném úseku na předsedy krajských soudů a trvat na ponechání této 
pravomoci zcela v působnosti Ministerstva spravedlnosti, což ostatně 
odpovídá i českému systému veřejné správy. Na prvním stupni by tedy 
mělo jako nalézací správní úřad vystupovat výlučně Ministerstvo 
spravedlnosti, přičemž odvolacím správním úřadem by byl ministr 
spravedlnosti s jediným přezkumným soudem. Pro tento systém hovoří 
následující výhody: 

• odstranění modelu faktických správních úřadů s celorepublikovou 
působností (jakými jsou např. Česká obchodní inspekce, Státní 
energetická inspekce, Generální ředitelství cel) jako 
prvostupňových správních úřadů v podobě předsedů krajských 
soudů vykonávajících působnost pro konkrétní obor znalecké 
činnosti pro celou republiku, 

• žádnou jinou takto velkou profesní skupinu 
MSp nespravuje 

• současný systém považujeme za funkční, a 
jak je i v připomínce uvedeno možný 

• krajské soudy mají již dlouholetou 
zkušenost, v určitých oblastech a větší než 
MSp, kterou by bylo škoda ztratit 

• problém s konstruováním poradních sborů – 
odborníci z různých částí ČR by nemuseli 
chtít kvůli tomu dojíždět do Prahy, bylo by 
to nákladnější, zřejmě by musely pro každý 
obor existovat dva poradní sbory 
(prvostupňový a dvoustupňový) 

• problematičtější pro znalce – již teď jsme 
v připomínkách kritizováni, že pro některé 
obory vytváříme specializované krajské 
soudy, že to budou mít znalci daleko apod., 
centralizace na MSp by tento problém ještě 
prohloubila 

• nutnost vzniku nového velkého odboru na 
MSp (nově se počítá, že by se touto otázkou 
zabývalo dohromady min. cca 40 osob) 

• obdobný systém správy výkonu znalecké 
činnosti je i v Rakousku  
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• odstranění duálního postavení Ministerstva spravedlnosti 
vystupujícího pro část řízení v pozici nalézacího správního úřadu a 
pro část řízení v pozici odvolacího správního úřadu a sjednocení 
jeho pravomocí pro celou republiku, 

• sjednocení výkonu veřejné správy v rámci Ministerstva 
spravedlnosti vystupujícího v daném oboru veřejné správy v 
trojjediném postavení ústředního správního úřadu, orgánu 
aplikujícího právo a předkladatele normy, 

• odstranění rizika odborných disproporcí poradních sborů předsedů 
jednotlivých krajských soudů tam, kde tyto soudy nemají ve svém 
oboru dostatečné zázemí vzdělávacích institucí poskytujících 
přirozený rezervoár pro personální obsazení těchto poradních 
sborů, 

• odstranění dualismu v přesahu výkonu státní služby do oblasti 
justice a odstranění nutnosti aplikovat na osoby vykonávající tuto 
činnost zákon o státní službě, 

• odstranění rizika kriminalizace činnosti soudců vystupujících 
v postavení oprávněných úředních osob či představených v daných 
typech správního řízení, 

• zvýšení efektivity výkonu dohledu nad činností znalců. 
V dané souvislosti se tedy jako optimální koncept řešení jeví odebrání dané 
pravomoci předsedům krajských soudů a její ponechání čistě v působnosti 
ministerstva spravedlnosti. 

 D b) Terminologie 

Je třeba zdůraznit terminologickou odlišnost předkládaného návrhu 
zákona, protože předkladatel se volbou pojmů odchyluje od terminologie 
dané jak Ústavou, tak příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 
Jak je známo, Ústava nezná pojem „správní orgán“, což je historicky 
překonaná legislativní zkratka používaná některými legislativci již jen 
ze setrvačnosti a snad z nostalgie, snad ze snahy se odlišit. Ústava dělí 
orgány veřejné správy na ministerstva a ostatní správní úřady (čl. 79 
Ústavy), přičemž pojem „správní úřad“ pak podrobně definuje zákon o 

Částečně vyhověno. 

Lze vyhovět a nahradit pojem „správní orgán“ 
pojmem „správní úřad“. 
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státní službě (§ 1 a § 4 zákona č. 234/2014 Sb.). Je tedy nutno v návrhu 
zákona nahradit používanou zastaralou legislativní zkratku „správní orgán“ 
pojmem „správní úřad“ obdobně jako např. v zákoně o České národní 
bance apod. 

Používaná terminologie je z pohledu právní čistoty stejně důležitá jako 
obsah normy. 

Terminologické nepřesnosti se objevují i na jiných místech. Návrh zákona 
používá např. pojem „znalecká pečeť“, aniž by bylo vysvětleno, co se tím 
myslí. Lze se domnívat, že tento termín je v rozporu se zákonem o státních 
symbolech, který daný pojem vztahuje buď k předmětu tzv. suché pečeti, 
nebo pečetidla. Není zřejmé, zda tímto předkladatel neměl na mysli úřední 
razítko ve smyslu citovaného zákona nebo zálepku – v tomto směru je 
nutno návrh zákona zpřesnit. Institut úředního razítka a jeho používání se 
pak ze zákona zcela vytrácí. 

 

 

 

 

Znalecká pečeť je zaužívaný pojem, který se 
v zákoně o znalcích vyskytuje i nyní a velice neradi 
bychom jej nahrazovali pojmem jiným. Znaleckou 
pečeti je myšlena pečeť, kterou disponuje každý 
znalec a která obsahuje jeho jméno, obor, odvětví, 
specializaci a kterou znalec připojuje na každý 
znalecký posudek. 

 D c) Vymezení znalecké činnosti 

Po roce 1989, když zákonodárce zvažoval rekodifikaci znaleckého zákona, 
řešil otázku vymezení pojmu znalecké činnosti, přičemž formulaci 
„znalecká činnost“ redukoval pouze na zpracovávání posudků pro 
konkrétní soudní či správní řízení, popřípadě pro řízení trestní, a tím jej 
odlišoval od komerční činnosti, jejímž výsledkem jsou zpracovávání 
posudků a stanovisek pro ryze soukromoprávní účely bez dosahu do 
veřejnoprávní sféry. Tuto cestu předkládaný zákon opustil, čímž umožnil 
přesah znalecké činnosti znalců z veřejnoprávní sféry do sféry 
soukromoprávní. Právě tato zcela zjevně neodůvodněná veřejná výhoda 
znalců pak diskriminuje jiné odhadce či soukromoprávní subjekty v 
podnikatelském prostředí poskytnutím neoprávněné veřejné podpory, což 
může vyvolat i případné negativní reakce Evropské unie. Je nutno v návrhu 
zákona jednoznačně a mimo vší pochybnost stanovit, že znalecká činnost 
je činností ryze veřejnoprávní bez možnosti přesahu do sféry 
soukromoprávní. Zákaz používání znalecké pečeti či jiných atributů 
znalectví podle tohoto zákona pro soukromé účely stanovený v jedné z 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Tuto otázku jsme dlouze a podrobně diskutovali, jak 
kupříkladu s MPO ve vztahu k živnostenskému 
zákonu, tak s odborem kompatibility Úřadu vlády 
s ohledem na právo Evropské unie. Tato otázka 
dalece přesahuje toto vypořádání, takže se 
vyjádříme pouze velice stručně. Z výše uvedených 
diskuzí, mnohých dalších a nepopiratelné desetiletí 
trvající účinnosti současného zákona nám 
vyplynulo, že současný systém nastavení je 
nejvhodnější. Z pohledu EU je znalectví svobodné 
povolání, a proto může být nastaveno tak jako je 
nyní, nebo je možno vytvořit skupinu „soudních 
znalců“, ke kterým bychom mohli přistupovat 
obdobně jako k notářům (numerus clausus apod.) a 
více je regulovat, ale pak by musela existovat i 
skupina „znalců“, kteří by fungovali jako normální 
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prováděcích vyhlášek není vhodnou cestou, takže jediným řešením 
uvedeného problému je jasné vymezení pojmu znalecké činnosti v rámci 
obecných ustanovení, přičemž znaleckou činnost je nutno bez výjimek 
vázat jen na sféru veřejnoprávní s vyloučením jakéhokoliv přesahu do 
soukromoprávní sféry. Tento argument je odůvodněn i tím, že bude na 
správním uvážení správního úřadu, jaký počet znalců pro daný obvod 
připustí, tedy kolik znalců bude existovat. Takoví znalci budou mít z titulu 
svého postavení zakotveného ve veřejném registru zcela jasnou 
podnikatelskou výhodu oproti jiným osobám poskytujícím stejnou činnost 
ve stejném prostředí a za stejných podmínek, avšak bez postavení znalce 
podle tohoto zákona. 

svobodné povolání jako kterékoli jiné. V této 
souvislosti jsme konzultovali s MPO, zda tedy 
nezavést skupinu soudních znalců a pak zařadit 
znalectví i do živnostenského zákona, což bylo 
odmítnuto. A to především z jednoho zásadního 
důvodu. Pokud by soudní znalci měli vykonávat 
znaleckou činnost pouze pro orgány veřejné moci, 
pak by ale nemohl soud, zákon ani jiný orgán nikdy 
požadovat po občanovi, aby předložil znalecký 
posudek, protože bychom mu to neumožňovali. A 
vlastně žádní živnostenští znalci by existovat 
nemuseli, protože odborné vyjádření může už dnes 
podat kdokoli a nemusí to být ani znalec.  

Rovněž z pohledu EU není možno konstruovat 
znalce obdobně jako notáře, tedy pouze jako 
uzavřenou přísně regulovanou skupinu osob, 
k čemuž se nám zdá, že připomínka směřuje. Kromě 
toho, že je absolutně nereálné stanovit numerus 
clausus pro jednotlivé obory, odvětví a specializace 
a zároveň pro všechny kraje, zároveň je 
nepředstavitelné na každé uvolněné místo, kterých 
by byly ročně desítky, ne-li stovky pořádat výběrové 
řízení. Tato právní úprava dle nám dostupných 
informací nemá obdobu ani v žádném jiném státě 
EU. Na Slovensku je dokonce explicitně v zákoně 
uvedeno, že výkon znalecké činnosti je podnikání. 

Nedomníváme se zároveň, že by znalci měli nějakou 
neoprávněnou výhodu oproti jiným povoláním. Stát 
znalcům žádnou veřejnou podporu neposkytuje, 
pouze garantuje a snaží se udržovat určitou etiku a 
kvalitu výkonu této činnosti jako u celé řady jiný 
povolání. 
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 D d) Postavení znalce 

Se shora uvedenou zásadou pak zcela jasně souvisí i přesné vymezení 
postavení znalce v systému moci výkonné České republiky. Je mimo vší 
pochybnost, že institutem znalců stát řeší nemožnost vlastními orgány či 
úřady přímo zajistit odborné posouzení konkrétní odborné otázky, k 
jejímuž posouzení nemají příslušné orgány veřejné moci dostatek 
odborných znalostí a zkušeností. Znalec je tedy hybridním subjektem, 
který vedle plnění ryze veřejnoprávních úkolů formou odborného 
posouzení či konstatování, popřípadě řešení konkrétní odborné otázky, 
vystupuje rovněž v celé řadě případů i jako subjekt ryze soukromého práva 
nejčastěji v soukromopodnikatelské rovině. Dnešní soudní znalci pak 
vystupují jako soukromí odhadci a posuzovatelé, a to komerčně v ryze 
soukromoprávních vztazích jako podnikající osoby, přičemž si pozici na 
trhu vylepšují postavením soudního znalce, které jim dává jednoznačnou 
konkurenční výhodu. Taková faktická nepovolená veřejná podpora 
podnikání se jeví jako zcela nepřípustná, znalcům by mělo být zákonem 
zakázáno jakkoliv využívat svého postavení v soukromoprávních vztazích. 

Vzhledem k hybridní povaze osoby znalce se lze domnívat, že 
prostřednictvím jeho osoby stát přenáší cestou oprávnění k výkonu 
znalecké činnosti svoji výlučnou pravomoc na tento ryze nestátní subjekt, 
jehož postavení v systému veřejné moci je zcela nejasné. V rámci trestního 
zákoníku je upravena jen jeho trestněprávní odpovědnost toliko v úzké 
výseči znalecké činnosti v podobě jeho odpovědnosti za nepravdivý 
znalecký posudek. 

Viz předchozí připomínka. 

 

 D e) Koncepce dohledu 

Výkon dohledu tak, jak jej navrhuje předkladatel návrhu zákona, se jeví 
jako zcela nedostatečný a neodpovídá významu, který by měl tento institut 
mít ve vztahu ke znalecké činnosti jako takové. Pokud se postavíme na 
myšlenku, že by měla být zachována působnost předsedů krajských soudů 
jako hybridních správních úřadů působících na daném úseku, předložený 
návrh zákona znamená riziko teritoriálních odchylek ve výkonu veřejné 

Vysvětleno. 

Předložený systém kontroly není namátkový, jak 
uvádí připomínkové místo, ale naopak periodický, 
dlouhodobý a podrobný. Ani se nedomníváme, že 
nová právní úprava rezignuje na výkon fakticky 
účinného dohledu. A rovněž si dovolujeme 
rozporovat tvrzení, že MSp, pak bude označovat 
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správy dané místními odlišnostmi podmíněnými personálními specifikami 
konkrétního kraje. 

Forma dohledu by měla být průběžná, soustavná a hloubková tak, aby byla 
zajištěna efektivní kontrola daného úseku (obdobně jako např. stát 
kontroluje činnost stanice technické kontroly), namísto předloženého 
systému neefektivní namátkové kontroly minimálního rozsahu znalecké 
činnosti. Rezignace na výkon faktického účinného dohledu povede 
do budoucna k destrukci celého systému, bude docházet k 
interpersonálním třenicím a vzájemnému obviňování, přičemž nelze 
vyloučit, že Ministerstvo spravedlnosti bude, a zcela logicky, označovat 
justici jako hlavního viníka kolapsu systému, jejíž orgány budou v dané 
oblasti činné v prvním stupni. Námitka výkonu metodické a řídící činnosti 
ze strany Ministerstva spravedlnosti pak může být bagatelizována právě s 
odkazem na to, že soudci žádnou zvláštní metodiku a řízení ostatně 
nepotřebují, neboť jsou to právě soudy řízené jednotlivými předsedy, které 
tvoří v rámci výkonu správního přezkumu judikatorní rámec výkonu 
veřejné správy na daném úseku. 

Jestliže zůstane zachován systém dualismu výkonu veřejné správy na 
daném úseku, jeví se žádoucí svěřit výkon dohledu výlučně Ministerstvu 
spravedlnosti jako jedinému dohledovému orgánu s centralizovaným 
systémem poradních sborů. 

jako hlavního viníka justici, a proto by výkon 
znalecké činnosti měl být centralizován na MSp. Dle 
našeho názoru k tomu nedochází ani dnes, kdy je 
systém dohledu prakticky totožný s tím 
navrhovaným. 

Závěrem si dovolujeme uvést, že jakkoli bychom si 
dokázali představit intenzivnější výkon dohledu, 
domníváme se, že by to bylo v praxi velice obtížně 
realizovatelné. 

 D f) Zákon o státní službě 

Zákonem je nutno přesně vymezit vztah zaměstnanců soudů 
zpracovávajících danou agendu příslušných správních řízení v postavení 
oprávněných úředních osob podílejících se na vedení řízení a rozhodování 
ve vztahu k zákonu o státní službě. Takoví zaměstnanci soudů, kteří se 
v rámci svého zaměstnání podílejí na výkonu veřejné správy na úseku 
činnosti znalců, jsou státními úředníky a plně podléhají zákonu o státní 
službě. V tomto směru je nezbytné v návrhu zákona stanovit zpřesnění 
vztahu obou norem, a to včetně případných přechodných ustanovení. 

Vysvětleno. 

Již dnes je na každém krajském soudě jeden až dva 
referenti, jejichž předmětem činnosti je tato agenda. 
V souvislosti s novým zákonem se nic měnit 
nebude, pouze se navýší počet takových míst. 
Obdobně to funguje i v jiných orgánech. 
Nedomníváme se, že skutečnost, že taková osoba 
může rozhodovat ve správním řízení, rovnou 
znamená, že by měla být podřazena pod zákon o 
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státní službě (viz ČNB).  

Tento požadavek nevzneslo ani MV jako gestor 
zákona o státní službě. 

Na základě dohody na společném jednání se 
zástupci NS dne 18. 8. 2016 budeme kontaktovat 
MV s dotazem, zda by takovou právní úpravu 
považovali za žádoucí. Případně bychom ale 
považovali za vhodnější, aby tito zaměstnanci soudů 
dostali výjimku a pod zákon o státní službě 
nespadali. 

 D g) Ostatní 

V návrhu zákona chybí výslovně uložená povinnost každému, kdo by byl 
dotčen znaleckou činností, poskytnout znalci potřebnou součinnost mimo 
případů, kdy by tím byla dotčena jeho zákonem výslovně uložená či 
převzatá povinnost mlčenlivosti. Tuto sankcionovanou povinnost je nutno 
výslovně upravit zákonem tak, aby byla eliminována možnost odmítání 
součinnosti se znalci zejména v občanských soudních řízeních. Porušení 
této povinnosti s odpovídající finanční sankcí do 50 000 Kč by pak mělo 
být zakotveno buď v tomto zákoně, nebo v zákoně o přestupcích. Výše 
sankce je pak navrhována shodně jako v případě odmítnutí součinnosti při 
svědecké činnosti či povinnosti vydat věc důležitou pro řízení. 

Návrh zákona dále neřeší otázku prokazování totožnosti znalce, což může 
v praxi činit problémy zejména ve styku s orgány moci výkonné nebo s 
osobami, vůči nimž je prováděn znalecký úkon. V současnosti vydává 
průkazy znalce Ministerstvo spravedlnosti, a to v odlišné podobě od 
průkazů soudců, státních zástupců, přísedících, vyšších soudních úředníků, 
jejichž provedení je jednotné. Je žádoucí, aby znalci byli zahrnuti do 
tohoto systému prokazování příslušnosti k dané skupině. 

Vysvětleno. 

V trestním řízení zřejmě tento problém detekován 
není, protože zde lze zajistit součinnost přes 
ustanovení §§ 66 odst. 1 trestního řádu. Potřebnost a 
možnost zajištění součinnosti v občanskoprávním a 
správní řízení pod případnou finanční sankcí ještě 
prověříme. 

 

 

Vyhověno. 

Vydávání průkazů by mělo být zakotveno zřejmě 
vyhláškou, tedy do zákona bude uvedeno, že znalec 
se prokazuje průkazkou, kterou musí po skončení 
výkonu znalecké činnosti vrátit plus bude do zákona 
dáno zmocňovací ustanovení k úpravě podrobností 
vyhláškou. 
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 D zvláštní část návrhu 

K § 1: 

Znalecká činnost by měla být definována toliko ve vztahu ke zpracování 
posudku pro konkrétní řízení soudní, správní nebo přípravné řízení trestní 
či postupy v rámci výkonu veřejné správy. 

Na znaleckou činnost by se měly vztahovat základní zásady správního 
řízení podle ustanovení § 2 až § 8 správního řádu, a to buď odkazem na 
jejich přiměřené použití, anebo jejich transformací k dané činnosti 
obdobně, jako je tomu například v daňovém řízení. 

Pokud není dále stanoveno jinak, je nutno na veškeré řízení podle tohoto 
zákona vztáhnout správní řád. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

K výkonu znalecké činnosti více viz předchozí 
připomínky. 

Nedomníváme se, že je nutné odkazovat na použití 
správního řádu ani přejímat zásady upravené 
správním řádem, právě proto, že jak je uvedeno i 
v připomínce na veškeré řízení podle tohoto zákona 
se vztáhne správní řád (popř. kontrolní řád, zákon o 
přestupcích apod.) 

 D K § 2: 

Návrh této úpravy je zcela nesystémový, protože v případě oborů 
uvedených v § 2 odst. 2 písm. b) předkladatel navrhuje sice příslušnost 
krajského soudu, ale s tím, že zde vystupuje vždy jeden konkrétní krajský 
soud v postavení správního úřadu s celorepublikovou působností, což 
znamená hybridní úpravu. Předkladatel by si měl ujasnit, zda chce, aby věc 
byla řešena centralizovaně, pak je nutné, aby na prvním stupni 
rozhodovalo vždy Ministerstvo spravedlnosti, nebo aby věc v prvním 
stupni řešily krajské soudy, pak je nutno zachovat striktně teritoriální 
model úpravy. Nejčastější námitkou bude námitka neschopnosti soudů 
mimo vzdělávací centra zajistit dostatečně kvalifikované poradní sbory. 

Řešením je buď v prvním stupni centralizovat agendu na Ministerstvu 
spravedlnosti vyjma konkrétních oborů, v nichž bude působnost svěřena 
příslušným krajským soudům, anebo vše bez výjimky ponechat v prvním 
stupni na Ministerstvu spravedlnosti. 

K úvaze o návrhu centralizace správního řízení v prvním stupni na 
Ministerstvu spravedlnosti vede praxe jiných států Evropské unie, kde je 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Proč není možno přistoupit k úplné centralizaci na 
MSp již bylo specifikováno výše.  

Ke specializaci většiny oborů a odvětví na některý 
krajský soud bylo přistoupeno zejména proto, aby 
každý krajský soud nemusel pro každý obor (cca 50 
oborů) vytvářet poradní sbor, což je nezbytně nutné 
podle nové právní úpravy. Ale určitě to povede i 
k jednotnějšímu postupu vůči znalcům apod. 
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do pravomoci předsedů soudů svěřována toliko ryze justiční problematika, 
nikoliv problematika obecné správy, kterou by měly řešit správní úřady. 
Tato praxe, kdy předsedové krajských soudů vedou vedle justiční agendy i 
agendu ryze vrchnostenské či fiskální správy, je pozůstatkem dřívějšího 
modelu justice v rámci tehdejšího ústavního systému. 

 D K § 3 a § 4: 

Současný ústavní pořádek České republiky je založen na ryzí koncepci 
Montesquieovy teorie dělby moci, tj. na oddělení moci zákonodárné, 
výkonné a soudní. Tím, že na předsedy soudů, jakožto představitele soudní 
moci se systémem její ústavní ochrany, se přenese část výkonu moci 
výkonné podřazené jiným principům, omezí se jejich nezávislost výkonu 
soudnictví a budou vystaveni zcela nepřiměřenému riziku obdobně jako 
v případech, když na předsedy soudů Ministerstvo spravedlnosti přenáší 
odpovědnost za výkon fiskální správy soudů, a tím je vystavuje riziku 
postihu za případné porušení povinností při správě majetku státu a zbavuje 
je ochrany justičních osob zaučené Ústavou. 

Lze se domnívat, že by měla být působnost ve věcech znalců svěřena 
v prvním stupni toliko Ministerstvu spravedlnosti a centralizována 
podobně jako u advokátů, notářů apod., tedy do jediného rozhodovacího 
centra schopného centralizovaně hodnotit nejen odborné předpoklady 
žadatelů, ale též jednotně zajišťovat dohled a kontrolu podle jednotných 
kritérií. 

Proto by rozhodování ve věcech znalců mělo být ponecháno v prvním 
stupni jen na Ministerstvu spravedlnosti. 

Viz předchozí připomínky.  

 D K § 5: 

Nastavené podmínky jsou velmi mírné a neodpovídají významu znalecké 
činnosti zejména na úseku trestního řízení a v zásadě umožňuji, aby 
znaleckou činnost vykonávaly s minimálním časovým odstupem osoby, 
které se dopustily trestné činnosti, a to i jako znalci. Proto lze mít za to, že 

Částečně vyhověno. 

Ad materiální zázemí: viz výše. 
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je nezbytné stanovit daleko přísnější kritéria posuzování bezúhonnosti 
a spolehlivosti, a to minimálně na úrovni požadavků na držitele zbrojních 
oprávnění. 

Časový odstup od předchozího pravomocného odsouzení je nutno proto 
stanovit minimálně na 5 let od okamžiku zahlazení odsouzení nebo vzniku 
fikce neodsouzení a v případě, pokud se žadatel dopustil trestného činu v 
souvislosti s výkonem znalecké činnosti, pak je nutno stanovit časový 
interval na 10 let od okamžiku zahlazení odsouzení nebo vzniku fikce 
neodsouzení.  

Sporné je i kritérium podle ustanovení odst. 1 písm. c) návrhu zákona, jež 
svádí k účelové interpretaci, kterou může ovlivnit nejen žadatel, ale i 
aktuální potřeba v místě rozhodujícího soudu, což jen posiluje důvody pro 
přesun věcné pravomoci na Ministerstvo spravedlnosti. Toto kritérium je 
natolik vágní, že je žádoucí jej poněkud více zpřesnit. 

 D K § 6: 

Lze se domnívat, že předkladatel návrhu zákona se snaží vyplnit mezeru 
mezi znaleckými ústavy a znalci a zajistit zvýhodněné postavení 
znaleckých ústavů zařazených do bývalé I. skupiny, tedy obchodních 
společností se statutem znaleckých ústavů, a to s cílem dosáhnout z této 
pozice zvýhodnění v obchodní soutěži. Pokud považuje předkladatel 
založení znaleckých kanceláří za nezbytné, pak je nutno je odlišit od osoby 
znalce i jiným kritériem, než jen formou. Pochybnosti vyvolává i možnost, 
že by znaleckou kancelář tvořil pouze jeden znalec. K tomu, aby měla 
znalecká kancelář smysl, musí být tvořena minimálně třemi znalci, 
splňujícími požadavky ustanovení § 5 návrhu zákona. Jiný model tvořený 
menším množstvím znalců postrádá smysl, proto je nutno stanovit, aby 
znalec byl ve vztahu ke znalecké kanceláři v poměru členském, pracovním 
či obdobném. 

K vyloučení možnosti, že se na zpracování znaleckého posudku budou 
podílet osoby, které nejsou znalci a které případně pozbyly znaleckého 

Viz předchozí připomínky.  
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oprávnění, je nutno výslovně zakázat, aby se členy, zaměstnanci či 
společníky znalecké kanceláře staly osoby vyškrtnuté či vymazané ze 
seznamu znalců. 

 D K § 7: 

V dané souvislosti je nutno bezpodmínečně zachovat požadavek, aby 
znaleckým ústavem byla jen vysoká škola s akreditací doktorského 
studijního programu pro stejný obor, v jakém vykonává působnost 
znaleckého ústavu, a v případě ostatních osob uvedených v § 7 odst. 1 
písm. a) návrhu zákona je pak nutno stanovit požadavek garance 
předmětného oboru minimálně osobou s vědeckou hodností s týmž 
stupněm vědeckého vzdělání. 

K tomu, aby byla vyloučena možnost, že se na zpracování znaleckého 
posudku budou podílet osoby, které nejsou znalci a které případně pozbyly 
znaleckého oprávnění, je nutno výslovně zakázat, aby se členy, 
zaměstnanci či společníky znaleckého ústavu staly osoby vyškrtnuté či 
vymazané ze seznamu znalců. 

I zde je nutno stanovit časová kritéria bezúhonnosti a spolehlivosti stejně 
jako v případě znalců a znaleckých kanceláří. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Od koncepce doktorského programu, resp. 
odborného garanta bylo po úvaze ustoupeno, neboť 
nám bylo opakovaně argumentováno, že je 
nepřiměřené chtít po jedné osobě, aby pro celou 
univerzitu, či fakultu garantoval znalecký obor. Co 
by to pro tu osobu znamenalo? Měl by tedy 
zodpovědnost za všechny posudky? Pokud ano, není 
to nepřiměřené vzhledem k tomu, že za posudky 
dostane zaplaceno ústav? Jaký by byl význam 
takového garanta v praxi? 

Znalecký ústav odvozuje své znalecké oprávnění od 
vědeckovýzkumné činnosti nikoli od znalců, čímž se 
mj. liší od znaleckých kanceláří, které odvozují své 
oprávnění od znalců, proto ve znaleckém ústavu 
nemusí být zaměstnáni jeho znalci, resp. nemusí se 
na výkonu znalecké činnost podílet znalci. Znalecký 
ústav vystupuje jako celek, nikoli jako jednotlivé 
osoby. 

 D K § 9: 

Pokud by zákonodárce stanovil delší lhůty pro posouzení bezúhonnosti, je 
nezbytné zákonem stanovit správnímu úřadu oprávnění vyžádat si opis z 
evidence Rejstříku trestu, popřípadě z evidence rejstříku přestupků. 

Viz předchozí připomínky.  

 D K § 12: Vysvětleno. 
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V daném kontextu je nutno jasně a srozumitelně upravit nostrifikační 
principy tak, aby byla vyloučena možnost účelové subjektivní interpretace 
dané normy. Je třeba zde stanovit, že zápis do rejstříku znalců je možný jen 
u těch osob, které v rámci Evropské unie či jiném smluvním státě Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru či ve Švýcarské konfederaci získaly 
nikoliv obdobné, ale oprávnění obsahově zcela shodné se znaleckým 
oprávněním podle tohoto zákona. Nostrifikaci by v daném případě 
provádělo Ministerstvo spravedlnosti, což jen posiluje požadavek na to, 
aby bylo v případě rozhodování podle tohoto zákona nalézacím správním 
úřadem.  

Slovy obdobné je myšlena skutečnost, že ne ve 
všech státech EU apod. se to musí nutně nazývat 
„znalecké oprávnění“, nebo zde může existovat 
případná jiná odchylka. Co se týče oboru a odvětví i 
ten se pochopitelně zřejmě nebude stoprocentně 
názvem shodovat s taxativním výčtem oborů a 
odvětví v ČR, tedy i zde je určitá míra přizpůsobení 
nutná.  

Co se týče uznávacího procesu, pak je nutno 
postupovat dle směrnice, která umožňuje přezkoušet 
takovou osobu z věcí, které jsou v našem státě 
odlišné oproti státu, ve kterém daná osoba získala 
znalecké oprávnění, tedy např. z procesních 
předpisů, ale již neumožňuje odborné přezkoušení 
(např. z medicíny). 

 D K § 14: 

Pokud má být znalec, znalecká kancelář či znalecký ústav osobou 
veřejného práva, pak je mu nutno zákonem uložit povinnost mít veřejnou 
datovou schránku a elektronickou podatelnu způsobilou přijímat 
elektronickou poštu se zaručeným elektronickým podpisem. Současně je 
nutno zajistit, aby tato komunikační spojení byla uvedena v seznamu 
znalců stejně jako v případě advokátů, notářů apod. 

Dáváme k úvaze, zda by měl mít znalec internetovou adresu. Znalecké 
ústavy mají beze zbytku své webové stránky a akciové společnosti, které 
by byly znaleckými ústavy, musí mít webovou stránku ze zákona. Pokud 
budou muset mít znalci datové schránky, popřípadě elektronickou poštu 
způsobilou přijímat elektronické zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem, je pak povinnost mít webovou stránku nadbytečná, neboť její 
účinky jsou zajištěny veřejným seznamem. Uvedení webové adresy je 
možné koncipovat jako fakultativní možnost. 

Částečně vyhověno 

Povinné datové schránky budou po konzultaci s MV 
zavedeny. 

 

Povinné internetové stránky znalce se nám už jeví 
jako nepřiměřené, i s ohledem na skutečnost, že 
jejich správa může být dalším finančním nákladem, 
který by znalec musel vynaložit na výkon své 
činnosti. 

 

Oznamovací povinnost je v zákoně stanovena. 
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V návrhu zákona je pak nutno obdobně jako u advokátů či notářů 
kodifikovat nepřebírání pošty jako správní delikt se sankcí spočívající ve 
vyškrtnutí ze seznamu znalců. 

Vzhledem k tomu, že údaje v seznamu znalců jsou nezbytné pro činnost 
zejména orgánů činných v trestním řízení, je nutno zajistit, aby pod 
hrozbou sankce za správní delikt byly znalci povinni oznámit změnu údajů 
v tomto registru do 10 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastala, obdobně, 
jako je tomu v případě změn v centrálním registru zbraní, popřípadě údajů 
sdělovaných Národnímu bezpečnostnímu úřadu apod. 

 D K § 15: 

Je nutno bezpodmínečně zabránit tomu, aby jako znalci ad hoc byly 
přibírány osoby za situace, kdy v seznamu je uveden pro daný obor 
dostatek znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, a ustanovující 
osoba neprokáže negativní výsledek oslovení každého z nich. Pokud 
takový zákaz nebude v návrhu zákona explicitně uveden, může v praxi 
docházet k obcházení tohoto zákona orgány veřejné moci.  

Jak obecné soudy opakovaně judikovaly, ekonomické náklady nemohou 
být důvodem rezignace státu na zásadu oficiality. Nelze tedy připustit, byť 
jen teoreticky, možnost, aby orgány veřejné moci z důvodu úspory 
obcházely zákon o znalcích a ustanovovaly znalci osoby ad hoc jen z toho 
důvodu, že to je levnější. Takový přístup by znamenal zpochybnění celé 
řady rozsudků zejména trestních soudů. 

V zákoně je nutno výslovně zakotvit, že znalce ad hoc je možno ustanovit 
jen tam, kde není k dispozici jiný znalec, znalecký ústav či kancelář a kde 
věc nesnese odkladu. Přitom musí takový znalec ad hoc splňovat stejná 
kritéria jako znalec zapsaný do seznamu znalců pochopitelně s výjimkou 
těch kritérií, která jsou s ohledem na specifiku znalce ad hoc zjevně 
neúčelná. 

Pokud znalec či znalecká kancelář nesjednají pojištění, je nutno zajistit a 

Vysvětleno. 

V návrhu zákona došlo k formulační nepřesnosti. 
Bude přejata formulace ze stávajícího (účinného) 
zákona. Nedochází zde k žádné věcně změně.  

Podmínka bezúhonnosti i pro znalce jmenovaného 
ad hoc bude doplněna. 
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zákonem zakotvit, aby v tomto případě za způsobenou škodu odpovídal 
celým svým osobním majetkem do plné výše znalec jako fyzická osoba a 
v případě znaleckých kanceláří její statutární orgány. U znaleckých ústavů 
je pak nutno odkazem vztáhnout na danou odpovědnost zákon č. 82/1998 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 D K § 16: 

Otázku pojištění znalců a znaleckých kanceláří je nutno v návrhu zákona a 
následně v prováděcích vyhláškách upravit shodně jako v případě 
advokátů, přičemž je nutno odlišit znalce od znaleckých kanceláří a tyto i 
podle počtu osob znalců. Pro znalecké kanceláře je pak třeba obdobně jako 
v případě advokátů stanovit hranici pojistného plnění minimálně na výši 50 
milionů Kč na každou škodní událost. 

Částečně vyhověno. 

S obdobnou úpravou jako u advokátů se počítá, 
včetně toho, že znalecké kanceláře by měly mít 
vyšší limit pojistného plnění než znalci, a že by to 
mělo být odstupňováno podle počtu znalců. Přesnou 
částku zatím diskutujeme, i když tak vysoké částky 
jako u advokátů popravdě nepředpokládáme.  

 D K § 18: 

Činnost vyloučeného znalce je stejně nebezpečná jako rozhodování 
vyloučené úřední osoby, které je sankcionováno normami trestního práva, 
podle nichž se takové jednání posuzuje jako trestná činnost úřední osoby. 
Proto by mělo být zákonem stanoveno, že každá prokázaná vědomá 
znalecká činnost vykonávaná vyloučeným znalcem je sankcionována 
okamžitým vyškrtnutím ze seznamu znalců, a to právě s ohledem na 
závažné dopady do řízení tam, kde takto vyloučený znalec zpracuje 
znalecký posudek. 

Pro posuzování jednání takto vyloučených 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. 

Částečně vyhověno. 

Pokud by znalec podal znalecký posudek, ačkoli by 
měl být vyloučen, pak za to může být sankcionován 
pokutou a vyškrtnut ze seznamu. K zakotvení 
obligatorní sankce (tedy vyškrtnout vždy, pokud 
bude takové jednání detekováno) se však stavíme 
spíše zamítavě. Už tak je návrh zákona výkon 
znalecké činnosti zpřísňuje v celé řadě aspektů a 
domníváme se, že přílišná tvrdost by mohla vést 
k signifikantnímu úbytku znalců. Navíc je zde 
pochopitelně problém se stanovení, za jaké 
přestupky by tato obligatorní sankce byla ukládána.  

V rámci přezkumu účinnosti navrhovaných opatření 
s odstupem času po nabytí účinnosti však lze 
zohlednit i tuto kategorie a návrh na zavedení 
obligatorní sankce lze přijmout jako námět do 
budoucna.  
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Zmiňovaný judikát můžeme doplnit do důvodové 
zprávy k zákonu. 

 D K § 19: 

Otázku znalecké mlčenlivosti je nutno upravit s výhradou pro trestní řízení 
tak, že znalec se nemůže dovolat mlčenlivosti v rámci trestního řízení k 
výzvě orgánů činných v trestním řízení, popřípadě se jí nelze dovolat vůči 
Ministerstvu spravedlnosti v rámci výkonu dozoru a dohledu popř. v rámci 
řízení o trestní či trestněprávní odpovědnosti znalce. 

V kontextu hrozby možného zneužití tohoto institutu průlomu do 
mlčenlivosti znalce je možno zákonem upravit, že vedle zadavatele lze 
tam, kde zadavatelem není orgán veřejné moci, aby rozhodlo o zproštění 
mlčenlivosti znalce Ministerstvo spravedlnosti, jehož rozhodnutí je v 
negativním případě oprávněn v rámci trestního řízení přezkoumat příslušný 
soud. 

Vysvětleno. – připomínka byla vzata zpět. 

Případy prolomení mlčenlivosti jsou v zákoně o 
znalcích ve vztahu k dohledovému orgánu řešeny, 
stejně tak ve vztahu k orgánu, před kterým probíhá 
řízení, ve kterém má být znalecký posudek použit 
jako důkaz. 

Aby rozhodnutí zadavatele zprostit znalce 
mlčenlivosti mohlo nahradit rozhodnutí MSp, nám 
přijde neodůvodněné a není nám z připomínky 
zřejmé, na jaké případy by se mělo vztahovat.  

 D K § 20: 

Toto ustanovení lze považovat za velice důležité, protože je žádoucí, aby 
se právní úprava opět navrátila do stavu k roku 1990, tedy zakotvila 
povinnost orgánů veřejné moci přednostně a pod sankcí neplatnosti 
upřednostňovat znalecké ústavy, přičemž výjimka by byla dána toliko 
faktorem rychlosti, nikoliv faktorem ceny. 

V zájmu respektování zásady hospodárnosti řízení je vhodné podobně jako 
v případě soudních exekutorů v případě ustanovování znalců respektovat 
teritoriální princip a přednostně ustanovovat znalce se sídlem shodným se 
sídlem příslušného soudu nebo správního úřadu. 

Částečně vyhověno. 

Znalecké subjekty jsou si v zásadě rovny, pouze 
s tou výjimkou toho, že odborně velice náročné 
znalecké posudky by měly primárně zpracovávat 
znalecké ústavy.   

Nastíněný „princip teritoriality“ návrh zákona 
respektuje. 

 D K § 21: 

V praxi se mohou vyskytovat případy, že zejména znalecké kanceláře 

Vysvětleno. 

Jakkoli zcela souhlasíme s tím, že potřeba, aby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 153 z 171 

budou využívat znaleckou činnost jako reklamní prostředek pro vlastní 
soukromopodnikatelskou činnost, kde výše odměny není limitována 
předpisem a bude smluvní. Z uvedeného důvodu nelze vyloučit situace, 
kdy takové znalecké kanceláře nebo znalci se budou vyhýbat výkonu 
znalecké činnosti tam, kde předmět výkonu této činnosti nebude dostatečně 
lukrativní nebo mediálně dostatečně reklamně zajímavý. Je nutno v návrhu 
zákona zajistit přednost zpracování znaleckých posudku na základě 
ustanovení znalce v řízení soudním, správním či v procesních postupech 
před zahájením těchto řízení, a to před výkonem komerčně 
podnikatelských aktivit znalce, znalecké kanceláře nebo ústavu, vyjma 
plnění jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru 
znalce. 

V takových případech je nutno zákonem stanovit, aby znalec mohl 
z důvodů uvedených v § 21 odst. 2 písm. c) návrhu zákona odmítnout 
znalecký úkon pouze tehdy, pokud mu v tom brání počet dosud 
nezpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné moci či 
jinými osobami v rámci řízení soudního, správního či postupech před 
těmito řízeními, přičemž k ostatním zadáním komerčního charakteru se 
nepřihlíží. 

V tomto směru je třeba při zachování principu „rovnosti zbraní“ v rámci 
trestního či správního řízení zajistit i to, aby stejnou ochranu měla i 
obhajoba v trestním řízení tak, aby znalec, znalecký ústav či znalecká 
kancelář neměli možnost odmítat své ustanovení obhájcem 
s předpokladem, že budou ustanoveni soudem či policejním orgánem. 
Prostě znalec by neměl mít možnost odmítnout první ustanovení pro 
trestní, soudní či správní řízení tím, kdo přijde první, a to pod sankcí 
vyškrtnutí ze seznamu znalců. 

Lze považovat za neslučitelné s postavením znalce, aby si vybíral, pro 
koho bude vykonávat znaleckou činnost, a upřednostňoval z fiskálních 
důvodů jednu osobu před druhou. Pokud by se prokázalo, že znalec, 
znalecká kancelář či znalecký ústav bezdůvodně odmítli výkon znalecké 
činnosti, mělo by následovat vyškrtnutí se seznamu znalců buď přímo, 

znalci bezdůvodně neodmítali výkon znalecké 
činnosti pro orgány veřejné moci, protože by pro ně 
nebyl dostatečně zajímavý či lukrativní, nelze 
souhlasit s tím, že znalec musí zpracování znalecké 
posudky přijmout vždy, jedině že by mu to 
neumožňoval již tak velký počet znaleckých 
posudků od orgánů veřejné moci. Přičemž je 
připomínkovým místem navrhováno, aby se 
k soukromoprávním znaleckým posudkům 
nepřihlíželo, což ale dost dobře není možné.  

Znalec když např. v únoru přijímal soukromoprávní 
znalecké posudky, nemohl tušit, že jej v dubnu 
osloví soud s tím, že by byl rád, kdyby zpracoval 
znalecký posudek i pro něj. Tento soudem zadaný 
znalecký posudek nemůže být až takovýmto 
násilným postupem upřednostněn před již zadanými 
soukromoprávními znaleckými posudky. Mohlo by 
to mít dopady na znalce, který by třeba nestihl 
soukromé posudky zpracovat včas a musel by 
zaplatit smluvní pokutu apod. 

Tato norma má spíše cílit na to, že znalec se nemůže 
vymluvit na to, že má hodně práce a druhý den 
přijmout znalecký posudek od soukromého 
zadavatele, protože je mu za něj bude nabídnuta 
vyšší cena, než za posudek zpracovaný pro orgán 
veřejné moci. 

Ad trestní řízení: Soud přistupuje ke znaleckému 
posudku předloženému obhajobou zcela stejně jako 
ke znaleckému posudku zpracovanému znalcem 
ustanoveným orgány činnými v trestním řízení, 
v čemž spatřujeme dostatečné promítnutí zásady 
rovnosti zbraní do trestního řádu. Obhájce nemůže 
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anebo v rámci řízení o správním deliktu. pro tyto účely vystupovat v postavení orgánu 
veřejné moci tak, aby mu znalec nemohl odmítnout 
zpracovat znalecký posudek. Obhájce je stále 
soukromá osoba a takový zásah do 
soukromoprávních vztahů by byl nepřiměřený. 
Nadto lze poznamenat, že by to s sebou přineslo 
celou řadu dalších praktických problémů jako je 
např. otázka odměňování, která se pro orgány 
veřejné moci (nikoli však pro soukromé osoby) řídí 
vyhláškou ne, nebo otázka možnosti nahlížení do 
evidence znaleckých posudků, které však disponují 
pouze orgány veřejné moci a nikoli soukromé 
osoby. Obhájce by si tak ani nemohl ověřit, zda mu 
znalec odmítl zpracovat znalecký posudek 
odůvodněně nebo nikoli, protože by neměl nárok na 
to si zjistit/ověřit, zda znalec zrovna na nějakých 
znaleckých posudcích pracuje. 

 D K § 22: 

Vzhledem k tomu, že znalec jako fyzická osoba odpovídá za újmu, kterou 
způsobil v souvislosti s výkonem znalecké činnosti celým svým majetkem 
do plné výše škody, je nutno zákonem stanovit, že ve stejném rozsahu 
bude za tuto škodu odpovídat znalecký ústav nebo znalecká kancelář, 
přičemž v případě nedobytnosti, popřípadě při neexistenci pojištění bude 
za náhradu této škody ručit v plné výši poměrně všichni členové 
statutárních orgánů. 

Vysvětleno. 

Tato otázka je zákonem dostatečně řešena. 

 D K § 23: 

Desetiletou archivační dobu pro uchování znaleckých posudků lze 
považovat za nedostatečnou, a to zejména s ohledem na běh promlčecích 
lhůt v případě nejzávažnější trestné činnosti, kde může být rozhodnutí 
založena i na nepravdivých znaleckých posudcích. Tato promlčecí doba je 

Vysvětleno. 

Archivační lhůtu znaleckých posudků jsme 
porovnávali s archivačními lhůtami jiných 
dokumentů, jako jsou doklady, účetní záznamy, 
účetní uzávěrky, zdravotní dokumentace apod. a zdá 
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patnáctiletá a v případě některých trestných činů i delší [viz § 34 odst. 1 
písm. a) tr. zákoníku]. Srovnatelné lhůty i delší (v praxi se vyskytují i 
správní řízení zahájená po dvaceti a více letech) existují též v rámci 
správního řízení (např. katastrální řízení apod.) Proto se jeví žádoucí, aby 
zákonodárce uložil znalci povinnost archivovat nejen znalecké posudky, 
ale i podklady sloužící k vypracování těchto posudků, a to minimálně 15 
let, přičemž optimální by byla doba 20 let. 

Jestliže by znalec v této době ukončil výkon znalecké činnosti, byl by 
povinen zajistit archivaci těchto podkladů s tím, že po skončení stanovené 
archivační doby by předmětné archiválie nesměl skartovat, nýbrž by byl 
povinen je předat příslušnému archivu. Pokud budou zachovány tyto 
principy, dojde k zachování významných archiválií nejen z trestního řízení 
(pitevní protokoly, znalecké posudky apod.), ale i dalších významných 
posudků např. z oboru stavebnictví, železničních nehod apod. 

Znalec by po skončení své činnosti nebo po uplynutí archivační doby byl 
povinen všechny znalecké posudky včetně podkladů pro jejich zpracování 
předat příslušnému archivu vyjma případů, pokud jsou tyto posudky již 
součástí archivního fondu z titulu jejich součástí v příslušném soudním či 
správním spise. V takových případech by znalec předal archivu toliko 
registry či rejstříky. 

se nám, že je tato lhůta zcela standardní a řadí se 
spíše mezi ty delší. Chápeme, že promlčecí doba 
některých trestných činů může být delší. 
Nedomníváme se však, že je vhodné, abychom 
povinnost archivace veškerých potřebných materiálů 
přesouvali na znalce. 

Zde se bude v naprosté většině případů jednat o 
znalecké posudky, které jsou součástí soudního 
spisu. V takovém případě je pak na místě, aby tuto 
archivaci zajistil soud, popř. jiný orgán, nikoli, aby 
tato povinnost byla přenášena na znalce. Rovněž 
není vhodné, aby kvůli ojedinělým případům, kdy 
může mít delší archivace logické zdůvodnění, 
musely být plošně archivovány po tuto delší lhůtu 
všechny znalecké posudky. 

Rovněž se nám nezdá vhodné ani možné, aby znalec 
musel po uplynutí lhůty k archivaci předat veškeré 
své znalecké posudky příslušnému archivu, a to 
hned z několika důvodů. Jednak tyto materiály 
podléhají povinnosti mlčenlivosti a často obsahují i 
velice citlivé údaje a jsou „autorským výtvorem“ 
znalce, a proto se nedomníváme, že je vhodné, aby 
byly umístěny do archivu (komu by v tom archivu 
byly dostupné?). Druhý významným důvodem proti 
přesunutí znaleckých posudků do archivu je fakt, že 
nám není zřejmé, proč by do archivu měly být 
přesunuty i posudky zpracované na žádost 
soukromého zadavatele, který si jejich zpracování 
zaplatil a mohou obsahovat rozličné a velice citlivé 
údaje a to jak z hlediska financí, obchodních 
tajemství, rodinného života, zdravotní anamnézy, 
psychického stavu osob apod.  
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 D K § 26: 

Nelze pokládat za vhodné, aby znalec odsouzený k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody, byl oprávněn k výkonu znalecké činnosti, byť 
pozastavené. V tomto případě by měl být okamžikem nástupu výkonu 
trestu dán důvod k vyškrtnutí ze seznamu z důvodu ztráty bezúhonnosti. 

Správní úřad by měl mít možnost fakultativně pozastavit výkon znalecké 
činnosti i v případech, pokud by bylo zahájeno řízení o přestupku podle 
tohoto zákona u znalce a znalecké kanceláře. Tímto by měla být zajištěna 
možnost státu eliminovat z výkonu znalecké činnosti ty osoby, které 
opakovaně nebo závažným způsobem porušují zákon, aniž by se 
dopouštěly trestné činnosti. 

Lze považovat za žádoucí rozšířit důvody obligatorního pozastavení 
výkonu znalecké činnosti i na ty případy, kdy je zahájeno se znalcem řízení 
o správním deliktu tam, kde se jako trest obligatorně ukládá vyškrtnutí ze 
seznamu znalců. Toto opatření by mělo vést k větší selekci mezi znalci a 
zvýšení pocitu odpovědnosti za případné protiprávní jednání.  

Částečně vyhověno. 

Pozastavovat výkon znalecké činnosti i v případě, že 
bylo zahájeno řízení o přestupku, kdy sankcí může 
být vyškrtnutí ze seznamu, navrhujeme pouze 
fakultativně (§ 26 odst. 2 návrhu zákona). 

 D K § 32: 

Pokud se zákonodárce rozhodne, že za znaleckou činnost bude považovat i 
činnost znalce mimo oblast veřejnoprávní, tj. pro soukromoprávní subjekty 
v rovině práva soukromého, je nutno zachovat stejný princip konstrukce 
povinnosti znalce vyúčtovat znalečné. Takže zadavatel, pokud nebude 
dohodnuto jinak, by měl mít povinnost uhradit znalečné ve stejných 
lhůtách, jaké jsou zákonem navrhovány pro orgány moci výkonné. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Smluvní strany si mohou sjednat splatnost, jak 
chtějí, jiný přístup by byl již nepřiměřeným zásahem 
do smluvní volnosti stran. S ohledem na skutečnost, 
že znalec může pro soukromoprávního zadavatele 
odmítnout zpracovat znalecký posudek a nemusí 
přistupovat na nic, na co nebude chtít, nám není 
zřejmé, proč by si nemohly smluvní strany sjednat 
splatnost, jakou chtějí. Obecné pravidla týkající se 
splatnosti jsou obsažena v občanském zákoníku. 

 D K § 33: 

Výkon dohledu tak, jak jej navrhuje předkladatel, lze považovat za 

Částečně vyhověno. 

Z připomínky není zřejmé, proč u znalců a 
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nedostatečný a neodpovídající významu, který by měl tento institut mít ve 
vztahu ke znalecké činnosti jako takové. Dohled nad výkonem znalecké 
činnosti by měl u znalců probíhat minimálně jednou za tři roky a u 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů jednou ročně. Při výkonu tohoto 
dohledu by měl být jeho rozsah podstatně širší, přičemž u každého znalce 
by měly být přezkoumávány nejméně tři znalecké posudky z každého roku 
jeho znalecké činnosti a u znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů pak 
nejméně pět posudků s možností rozšíření. 

V případě zjištěných nedostatků by měl být u všech skupin následný 
kontrolní dohled minimálně po dobu dvou let v jednoročních intervalech. 

Pokud by znalec nedosahoval výkonů znalecké činnosti v požadovaném 
období, mělo by být s ohledem na další okolnosti zvažováno jeho 
vyškrtnutí ze seznamu znalců pro nečinnost. Zde je však důležité tuto 
otázku posuzovat vždy ve vztahu ke konkrétnímu oboru znalecké činnosti. 

Jako obligatorní důvod vyškrtnutí ze seznamu znalců by pak mělo být 
odmítání součinnosti při výkonu dohledu. 

znaleckých ústavů by se měly kontrolovat rozdílné 
počty znaleckých posudků. Počet alespoň tři 
posudky za pět let značí minimum, které je nutno 
zkontrolovat, ale umožňuje to samozřejmě tento 
počet navýšit. Povinně ale není možno větší objem 
s ohledem na personální a časové možnosti 
vyžadovat. 

V případě zjištěných nedostatků se na tyto upozorní, 
případně se zahájí řízení o přestupku, další kontroly 
proběhnou v souladu se zákonem, resp. je 
samozřejmě možno kontrolovat znalce i v kratších 
intervalech. 

Vyškrtnutí z důvodu nečinnosti se bude určitě 
posuzovat zejména s ohledem na skutečnost, o jaký 
obor se jedná. 

Odmítnutí poskytnutí součinnosti při výkonu 
dohledu je přestupkem, za který je možno uložit 
vyškrtnutí ze seznamu.  

 D K § 34: 

Toto ustanovení je nanejvýš žádoucí a je nutné je tedy koncipovat jako 
zvláštní zákonem uloženou povinnost obdobně jako ustanovení § 8 odst. 1 
tr. řádu. Proto je třeba v důvodové zprávě zdůraznit, že zde uvedená 
povinnost zavazuje každý orgán výkonné moci, který se předmětné 
skutečnosti dozví, bez ohledu na to, že se stejné skutečnosti mohl ze své 
činnosti dozvědět i jiný orgán výkonné moci. 

Vyhověno. 

Bude doplněno do DZ. 

 D K § 35: 

Lze mít za to, že v budoucnu bude představovat otázka zřízení poradních 
sborů hlavní úskalí aplikační praxe, přičemž nelze ponechat na úvaze 

Vysvětleno. 

Je pravdou, že poradní sbory mohou být úskalím 
aplikační praxe a je proto nutné, aby každý krajský 
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předsedů jednotlivých soudů, zda zřídí takový poradní sbor pro konkrétní 
obor či nikoliv. Otázka zřizování poradních sborů by měla být 
centralizovaná a postavená jako povinnost pro všechny obory a v případě 
významných odvětví i pro tato odvětví, přičemž tyto poradní sbory by 
působily při Ministerstvu spravedlnosti a jím by byly zřizovány a 
obsazovány tak, aby byla zajištěna nejen názorová pluralita v rovině 
odborné, ale i parciální zastoupení vědecké veřejnosti v kontextu 
teritoriálního principu. Právě zde je centralizace nevyhnutelná, což jen 
posiluje důvody změny celé koncepce působnosti Ministerstva 
spravedlnosti v oblasti znalecké činnosti. 

Pokud jde o bezúhonnost a spolehlivost, je nutno vyžadovat u členů 
poradních sborů stejné požadavky jako u znalců. K tomu, aby se vyloučila 
možnost přesahu lobbistických struktur do dané sféry, měla by být z dané 
oblasti zcela vyloučena komerční sféra jako rizikový faktor ovlivňování 
činnosti těchto poradních sborů. 

soud vytvořil poradní sbory, které bude potřeba 
vytvořit. V tomto směru se bude snažit i MSp 
jednotlivé krajské soudy koordinovat. Pokud však 
pro daný obor nebude u krajského soudu zapsán 
žádný znalec, žádný si nebude žádat o zápis do 
seznamu nebo se nebude řešit žádný přestupek, 
který by souvisel s obsahovou stránkou znaleckého 
posudku, kterou by musel posoudit poradní sbor, 
pak není nezbytně nutné, aby si pro tento obor 
zřizoval poradní sbor. K tomu by mohlo dojít až by 
to bylo aktuální.  

Právě zde je ještě více důležité, aby byla zachována 
názorová pluralita a poradní sbor ministerský byl 
jiný než poradní sbor krajské soudu (dvojstupňové 
rozhodování). 

Bezúhonnost, spolehlivost, ani fakt, že členové 
poradních sborů nebudou mít napojení na komerční 
sféru, rozhodně nejsou žádnou zárukou toho, že 
lobbistické struktury nebudou mít do poradních 
sborů přesah. 

 D K § 36: 

Přestupky je nutno vymezit podstatně šířeji a podobně jako v případě 
závažných dopravních přestupků je rozčlenit do dvou kategorií, a to na 
přestupky, kde je ještě možno jako sankci uložit toliko pokutu, a ty, kde 
bude obligatorní sankcí vedle pokuty i vyškrtnutí ze seznamu znalců. 
Vyškrtnutí ze seznamu znalců by mělo následovat jako obligatorní sankce 
zejména v těchto případech: 

• zpracování znaleckého posudku tam, kde je znalec vyloučen, 
• odmítání součinnosti při výkonu dohledu, 
• úmyslné nepravdivé zpracování znaleckého posudku,  

Částečně vyhověno. 

Přestupky byly přepracovány ve spolupráci s MV 
tak, aby mj. odpovídali návrhu nového 
přestupkového zákona. Nebráníme se však ani 
dalšímu rozšíření přestupků či zpřesnění, takže 
jednotlivé body probereme a případně zapracujeme. 
Všeobecně však lze říci, že velká část uvedeného je 
již v zákoně obsažena.  

Se zavedením obligatorní sankce spíše nepočítáme. 
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• bezdůvodné odmítnutí učinit znalecký úkon, 
• umožnění nezpůsobilé osobě participovat na výkonu znalecké 

činnosti, 
• opakovaná výstraha během jednoho roku. 

 

Navrhované skutkové podstaty přestupků by měly být rozšířeny minimálně 
o tato jednání: 

• znalec umožní jinému, kdo není konzultantem, podílet se na 
zpracování znaleckého posudku, tedy jej nezpracuje osobně, 

• znalec bez řádného důvodu odmítne provést znalecký úkon, 
• znalec odmítne poskytnout ve stanovených termínech součinnost 

při výkonu dohledu, 
• znalec nepředloží znalecký posudek v termínu stanoveném 

zadavatelem, aniž by pro to měl omluvitelný důvod, 
• znalci byly uloženy nejméně dvě výstrahy v kontrolovaném 

období. 

 D K § 38: 

V § 38 odst. 1 návrhu zákona je obsažen nepřípustný prvek atrakce věci 
Ministerstvem spravedlnosti založený v podstatě na libovůli správního 
úřadu, resp. příslušné oprávněné úřední osoby, což svádí k osobní 
interpretaci, která může být účelově ovlivnitelná. Možnosti atrakce je 
nutno v dané souvislosti ponechat výlučně v mezích daných ustanoveními 
§ 80 odst. 4 a § 131 správního řádu. Jiné řešení by pak představovalo 
nepřípustný průlom do stávající koncepce správního trestání, které se musí 
ve smyslu rozhodnutí publikovaného pod č. 1338/2007 Sbírky rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu řídit stejnými principy jako řízení trestní. 

Do ustanovení § 38 návrhu zákona je nezbytné zakotvit rovněž delší 
promlčecí lhůty pro daný typ přestupku srovnatelný s jinými obdobnými 
přestupky. S ohledem na specifický charakter znalecké činnosti se jeví 
vhodné stanovit subjektivní lhůtu pro zahájení správního řízení na 2 roky 

Částečně vyhověno. 

Promlčecí lhůty byly upraveny.  

Co se týče příslušnosti k projednání přestupků, tak 
na této právní úpravě v zásadě trváme, zvážíme, zda 
by nebylo možno do návrhu zákona přidat formulaci 
„v případech zvláštního zřetele hodných“.  

Tato konstrukce však funguje i v současnosti a 
nečiní zásadní problémy. Je potřeba, aby mělo MSp 
možno projednat přestupky, pokud podnět přijde 
jako první na MSp, nebo v případě znaleckých 
kanceláří a znalců v nich působících, neboť tyto jsou 
spravovány MSp, nikoli krajskými soudy; je tedy 
účelnější, aby současně se znaleckou kanceláří MSp 
vyřešilo i případné potrestání znalce, který se za 
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od okamžiku, kdy se správní úřad dozví o skutečnosti odůvodňující 
zahájení řízení, a objektivní lhůtu v trvání 5 let od okamžiku, kdy se skutek 
stal. 

znaleckou kancelář přestupku dopustil. S tím, že 
částečně lze atrahovat projednání přestupku i dle 
správního řádu jsme srozuměni, ale nedomníváme 
se, že v případě výkonu znalecké činnosti bychom 
tím pokryli všechny případy. 

 D K § 44: 

Přechodné období transformace znalců, znaleckých kanceláří a ústavů na 
nové podmínky se jeví jako zbytečně dlouhé, přičemž v případě znalců lze 
za optimální délku pro transformaci považovat 3 roky a v případě 
znaleckých ústavů a kanceláří pak 1 rok. Delší doba by pak mohla vést k 
přetrvávání působení těch znalců či znaleckých kanceláří, které nesplňují 
podmínky dané tímto zákonem, což není ve veřejném zájmu. 

Za zcela nežádoucí je pak možno považovat navrhované ustanovení § 44 
odst. 3, spočívající v prominutí zvláštní části vstupní zkoušky stávajícím 
znalcům. Praxe ukazuje, že celá řada znalců, kteří mají leckdy 80 i více let, 
již nestačí udržovat tempo se stávajícím technickým a dalším vývojem, 
takže jejich závěry neakceptují soudobé výsledky vědy, na čemž se podílí 
pokles schopnosti těchto znalců sledovat aktuální vědecké poznatky 
a trendy. Celá řada těchto znalců byla zapsána do seznamu znalců v 
minulém století, mnoho z nich ještě za účinnosti mnohem starší právní 
úpravy. Navrhovaná úprava diskriminuje nové znalce vůči znalcům 
původním. 

Vysvětleno. 

Pětileté období bylo zvoleno s ohledem na fakt, že je 
nutno všechny znalce alespoň z obecné části 
zkoušky přezkoušet, což musí být zvládnutelné. 
V kratším časovém období by to mohlo způsobit 
značné problémy, ale pak také s ohledem na to, aby 
si znalci mohli stihnout doplnit praxi, vzdělání, 
potřebný certifikát apod. 

U stávajících znalců nezavádíme přezkoušení 
z odborné části vstupní zkoušky, protože by to bylo 
časově i finančně velice nákladné a přechodné 
období by tak muselo být značně prodlouženo, což 
by nevedlo k naplnění požadovaného cíle. Dále pak 
ale i z toho důvodu, že nelze upírat znalcům, kteří 
jsou zapsáni v seznamu již dlouho, že mají 
nepopiratelné zkušenosti a mnohdy by přezkušování 
mohlo být čistě formální. U znalců zapsaných 
v posledních několika letech zvlášť u některých 
soudů, pak lze konstatovat, že tito znalci si 
obdobnou zkouškou už v řadě případů prošli a 
procházejí, což doufáme, že budou jednotlivé soudy 
činit, obzvlášť když bude zřejmé, že podle této nové 
právní úpravy se takové zkoušce budou muset 
podrobit všichni noví žadatelé.  
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 D K § 45: 

Jak již bylo uvedeno dříve, není logické, aby znalecké kanceláře byly 
tvořeny jen jedním znalcem. Minimální počet znalců tvořících znaleckou 
kancelář by měl být alespoň v podobě tří znalců pro každý znalecký obor. 
Proto je třeba zvýšit navrhovaný počet znalců ve znalecké kanceláři na tři 
pro každý obor a odvětví, neboť jeden znalec může snadno působit jako 
znalec solitérní s možností vylepšovat si postavení na trhu označením 
„znalecká kancelář“. 

Přechodné ustanovení pro znalecké kanceláře a znalecké ústavy je jeví 
nepřiměřeně dlouhé, protože s ohledem na jejich počet je jednoroční 
přechodné období dostatečné. Tuto lhůtu by bylo možno ve veřejném 
zájmu v případě znaleckých ústavů rozhodnutím ministra spravedlnosti 
přiměřeně prodloužit. V případě znaleckých kanceláří je s ohledem na 
jejich komerční soukromoprávní charakter a na jejich soukromý zájem na 
dané formě činnosti možnost prodlužování lhůty zjevně nadbytečná. 

V rámci přechodných ustanovení je nutno výslovně upravit vztah 
navrhovaného zákona ke správnímu řádu a k zákonu o přestupcích, neboť 
řízení dle tohoto zákona je řízením správním. 

Vysvětleno. 

Viz výše. – znalecké kanceláře 

Jednoleté přechodné období pro znalecké ústavy a 
znalecké kanceláře není dostatečné, neboť obzvláště 
u znaleckých kanceláří, které jsou prakticky 
zakládány znalci, je nezbytně nutné, aby bylo 
přechodné období stejné jako u znalců. A už vůbec 
nepovažujeme za vhodné, aby mohlo být ve 
veřejném zájmu následně přechodné období 
rozhodnutím ministra spravedlnosti pro znalecké 
ústavy prodlouženo. S argumentací, že u znaleckých 
kanceláří to není potřeba, neboť jsou to komerční 
subjekty, které by snad měly mít zájem na řádném 
fungování, se absolutně nelze ztotožnit. Přechodné 
období je jednou dané ze zákona a rozhodně nemůže 
být měněno rozhodnutím ministra spravedlnosti. 
Tento postup by byl v rozporu se zásadou právní 
jistoty a byl by zcela netransparentní. Navíc není 
zřejmé, proč by znalecké kanceláře měly mít 
nevýhodnější postavení jenom proto, že se jedná o 
v zásadě komerční subjekty. 

Nevidíme žádný důvod, proč by přechodná 
ustanovení měla upravovat vztah mezi tímto 
zákonem a zákonem o přestupcích a správním 
řádem. Tento vztah bude fungovat zcela standardně 
a jakákoli úprava by byla nejenom, že neobvyklá, 
ale zároveň i nadbytečná. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Z Obecně k návrhu: 
V souladu se stanoviskem České lékařské komory požadujeme 
přepracování návrhu zákona a jeho opětovné rozeslání do meziresortního 
připomínkového řízení, neboť předložený návrh nereflektuje dlouhodobou 

Částečně vyhověno. /vysvětleno. 

Návrh zákona nebude opětovně rozeslán do 
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potřebu úpravy znalecké činnosti v oblasti zdravotnictví. K tomu 
považujeme za nezbytné zakotvit náležitý odborný dohled nad činností 
znalců v oboru zdravotnictví a požadujeme tento dohled do návrhu zákona 
doplnit. 
Odůvodnění: 
Předložený návrh nemůže dostát stanoveným cílům, tj. stabilizovat 
a zkvalitnit výkon znalecké činnosti, a to z těchto důvodů: 
Návrh neošetřuje příčiny některých vysoce negativních dopadů chybné 
znalecké činnosti znalců z oboru zdravotnictví, kteří posuzují správnost či 
nesprávnost odborného postupu jiných lékařů. 
Pokud jde o znalce hodnotící správnost či nesprávnost postupu jiných 
lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, je situace alarmující, 
protože v posledních letech došlo k desítkám až stovkám případů 
bezdůvodné kriminalizace lékařů za vydatné mediální pozornosti, kdy 
skoro vždy základem nespravedlivého a bezdůvodného trestního stíhání 
lékaře či nelékařského zdravotnického pracovníka byl chybný znalecký 
posudek znalce z oboru zdravotnictví, vůči kterému však nebyly vyvozeny 
pro jeho chybné znalecké závěry žádné důsledky, přestože soudy nakonec 
pravomocně rozhodly v rozporu s jeho znaleckým posudkem. 
Těmto situacím je nezbytné předcházet, zejména náležitým profesním 
dohledem nad znalci v oboru zdravotnictví posuzujícími správnost 
či nesprávnost postupu jiných lékařů. Takový profesní dohled těžko může 
zajistit pracovník Ministerstva spravedlnosti či krajského soudu, který nemá 
potřebnou lékařskou kvalifikaci. Vhodným profesním dohledem nad 
činností soudních znalců z oboru zdravotnictví by tedy byl dohled profesní 
komory zřízené zákonem (lékařské, stomatologické, lékárnické) a garance 
odbornosti a erudice znalce komorou. 
Za situace, kdy věkový průměr znalců v oboru zdravotnictví je poměrně 
vysoký, a velmi často jde o důchodce, jelikož aktivně pracující lékaři a 
přední odborníci lékařských oborů nemají příliš o znaleckou činnost - s 
ohledem na výši odměny, která je za ni poskytována - zájem, se jeví 
nešťastným zavádění systému přezkušování znalců, který by prováděly 
orgány justice, a byl by zaměřen spíše na znalost právních předpisů než na 
znalosti odborné. Za této situace lze předpokládat, že většina dosavadních 
znalců z lékařských oborů by nebyla ochotna podstoupit právnické 

připomínkového řízení.  

Dále je nutno uvést, že znalectví zahrnuje široké 
spektrum oborů a odvětví a v natolik zásadní oblasti 
jako je dohled nad výkonem znalecké činnosti lze 
jen obtížně zakotvovat výjimky pro určité obory či 
odvětví. Proto musíme být vedeni snahou najít 
řešení, které bude aplikovatelné na všechny, nebo 
alespoň na většinu znaleckých oborů a odvětví. 

Bohužel nám nejsou známy desítky až stovky 
případů bezdůvodné kriminalizace lékařů kvůli 
špatně zpracovaným znaleckým posudkům, do 
budoucna by tak bylo zřejmě vhodnější, aby ČLK 
nebo MZd na tyto případy MSp upozorňovali, aby 
mohly být řešeny. 

Dohled po odborné (věcné, obsahové) stránce 
nebude zajišťovat úředník na MSp ani KS. Za tímto 
účelem jsou zřízeny poradní sbory. Členem 
poradního sboru v oboru zdravotnictví bezpochyby 
může být lékař nebo člen ČLK. Nově bylo rovněž 
doplněno, že zřizovatel poradního sboru, tedy 
ministr spravedlnosti nebo předseda krajského 
soudu, může některé nebo všechny pravomoci 
poradního sboru přenést na příslušnou profesní 
komoru zřízenou ze zákona.  

Co se týče garance odbornosti znalce komorou, 
bylo do zákona doplněno, že ve vybraných 
oborech a odvětví, které spadají do působnosti 
některé z komor zřízených ze zákona, bude 
jednou z podmínek pro zápis do seznamu 
předložení osvědčení o odborné způsobilosti 
vydávané danou komorou. 
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přezkušování u krajských soudů nebo Ministerstva spravedlnosti a 
znaleckou činnost by ukončila. Lékaři, kteří by nově mohli vykonávat 
funkci soudního znalce, nebudou rovněž patrně ochotni přezkušování z 
právních předpisů absolvovat.  
Jako nezbytné pro zajištění stabilizace a zkvalitnění výkonu znalecké 
činnosti se přitom jeví zejména to, aby byl znalec velmi dobrým 
odborníkem v odbornosti, ve které znaleckou činnost vykonává. Zárukou 
této odbornosti by měla být zejména u znalců hodnotících práci jiných 
lékařů odborná garance profesní komory zřízené zákonem (České lékařské 
komory, České stomatologické komory, České lékárnické komory) nebo 
garance příslušné reprezentativní profesní organizace podle zákona č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“), (např. Asociace klinických 
psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů, 
Česká asociace sester, apod.). 
Dále se vyjádříme také k dalším aspektům, které nás vedou k uplatnění 
připomínky na přepracování návrhu a jeho opětovnému rozeslání 
do meziresortního připomínkového řízení. Jde například o seznam 
znaleckých oborů a odvětví, podmínky odborné způsobilosti pro výkon 
znalecké činnosti, kde máme za to, že je nutné provést napříč odbornou 
veřejností revizi a stanovit nový seznam odvětví, a to nejen až v rámci 
diskuze o konkrétním návrhu vyhlášky, ale právě již v návaznosti 
na doplnění specifik znalecké činnosti v oboru zdravotnictví do samotného 
návrhu zákona. 

Co se týče obecné části vstupní zkoušky, tu budou 
muset skládat všichni znalci, není zde spatřován 
žádný důvod pro výjimky či privilegované 
postavení znalců z určitého oboru, neboť se jedná o 
zkoušku obecnou. Znalci vykonávají svou 
znaleckou činnost na základě určitého zákona a 
prováděcích právních předpisů, a zpravidla, pokud 
ji provádějí pro účely orgánu veřejné moci, tak tak 
činí v rámci občanského, správního nebo trestního 
řízení. Obecná zkouška se bude skládat ze školení a 
následného testu s uzavřenými otázkami. V rámci 
tohoto testu budou ověřeny znalosti zákona o 
znalcích, prováděcích předpisů a základní znalosti 
týkající se procesních předpisů (pochopitelně se 
zaměřením na oblasti, se kterými může znalec přijít 
do kontaktu). Znalec musí vykonávat svou činnost 
v souladu s právními předpisy, proto zde spatřujeme 
důvod pro to, aby tyto znalosti byly ověřeny 
krátkým testem. Absolvování podobného typu 
školení a závěrečného testu již dnes vyžaduje po 
žadatelích o znalecké oprávnění většina krajských 
soudů, 

Co se týče seznamu oborů a odvětví, musíme 
konstatovat, že MZd bylo opakovaně vyzýváno ke 
spolupráci, přesto MSp nikdy žádnou reakci 
neobdrželo, proto opravdu není z pozice Mzd 
namístě namítat, že seznam oborů a odvětví a 
kvalifikační předpoklady je nutno přepracovat. 
Budeme jedině rádi, pokud se MZd do procesu 
přípravy vyhlášek, který bude řešen odděleně od 
legislativního procesu zákon, tak jak je to 
standardní, aktivně zapojí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEMB93CZ)



V. 

Stránka 164 z 171 

 Z 2. K zakotvení náležitého odborného dohledu nad činností znalců v oboru 
zdravotnictví požadujeme při jeho doplnění zohlednit tyto požadavky: 
a) Činnost lékaře nebo jiného zdravotníka určité odbornosti by do budoucna 
mohl hodnotit pouze znalec, který má kvalifikaci ve stejné odbornosti a má 
v této odbornosti dostatek zkušeností i erudice, kterou by měla garantovat 
příslušná profesní komora podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské 
komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo příslušná profesní organizace podle 
zákona č. 96/2004 Sb. 
b) Znalec, hodnotící činnost jiných zdravotníků, by měl být navržen 
a garantován profesní komorou zřízenou zákonem nebo příslušnou profesní 
organizací podle zákona č. 96/2004 Sb. Pokud mu bude garance odňata, 
měl by být ze seznamu znalců vyškrtnut, popř. by měl toto stanovisko 
příslušný krajský soud, popř. ministerstvo, hodnotit jako kvalifikovaný 
podnět k odvolání z funkce soudního znalce. 
c) U soudních znalců z oboru zdravotnictví je žádoucí ověřit zejména jejich 
odborné znalosti a pověřit tímto ověřením příslušnou profesní komoru 
zřízenou zákonem nebo příslušnou profesní organizaci. 
d) Jako elementární podmínku pro výkon znalecké činnosti ve zdravotnictví 
u znalců posuzujících činnost jiných lékařů nebo zdravotníků trváme v 
případě lékařských oborů na vydání osvědčení k výkonu funkce vedoucího 
lékaře a primáře podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: 
Těžko si představit, že dohled bude provádět pracovník Ministerstva 
spravedlnosti či příslušného krajského soudu, který nemá potřebnou 
zdravotnickou kvalifikaci. V případě znalecké činnosti ve zdravotnictví je 
nutno stanovit nepodkročitelnou podmínku pro výkon této činnosti 
spočívající ve splnění podmínek pro vydání osvědčení k výkonu funkce 
vedoucího lékaře a primáře Českou lékařskou komorou, která garantuje 
odbornost lékařů, přičemž Česká lékařská komora by současně ověřovala 
odborné znalosti k výkonu znalecké činnosti ve zdravotnictví v příslušném 
oboru. Rovněž je nezbytné v zákoně zohlednit zásadu znalecké činnosti ve 
zdravotnictví spočívající v tom, že toliko lékař téže odbornosti může 

Vyhověno d). Návrh s tím počítá již dnes (viz 
vyhláška stanovující kvalifikační požadavky). 

Ostatní body viz vypořádání předcházející 
připomínky. 
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hodnotit postup lékaře konkrétní odbornosti. Blíže vizte odůvodnění 
předchozí připomínky. 

 Z 3. K § 7 odst. 1 písm. e): 

Požadujeme v zákoně stanovenou zmínku o schvalování „kolektivním 
orgánem“ podrobněji specifikovat a do důvodové zprávy doplnit dopady 
navrhovaného ustanovení.  

Odůvodnění: 

Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že každý znalecký posudek podaný 
znaleckým ústavem bude muset být schválen radou instituce, vědeckou 
radou či jiný obdobným odborným kolektivním orgánem. Blíže však návrh 
zákona tuto povinnost nespecifikuje. Při množství posudků podávaných 
fakultními nemocnicemi si lze jen těžko představit, jakým způsobem bude 
daná povinnost v praxi fungovat. Dotčená povinnost by mohla vést k tomu, 
že se podávání posudků zpomalí, anebo také k tomu, že schvalování bude 
probíhat ryze formálně. Požadujeme tedy v zákoně stanovenou zmínku o 
schvalování „kolektivním orgánem“ podrobněji specifikovat a do důvodové 
zprávy doplnit dopady navrhovaného ustanovení 

Částečně vyhověno. 

Bude více vysvětleno v důvodové zprávě. Znalecký 
posudek nemusí být tímto kolektivním orgánem 
schválen, ale musí být vzat na vědomí. Toto 
opatření je nutné zavést zejména s ohledem na 
odpovědnostní vztahy, neboť není možno, aby 
jedna konkrétní osoba bez dalšího vypracovala 
znalecký posudek zadavateli jménem znalecké 
ústavu. Odpovědný orgán takového znaleckého 
ústavu by mohl následně namítat, že tento posudek 
neaproboval, nevěděl o jeho vypracování, či o tom, 
že již byl odevzdán zadavateli, a tudíž za něj nenese 
zodpovědnost. Ostatně obdobný jako zákonem 
navrhovaný postup je již v současnosti v celé řadě 
znaleckých ústavů zaveden. 

 Z 4. K § 9 odst. 4 (prokazování bezúhonnosti): 

Požadujeme uvést dané ustanovení v tomto znění: 

„(4) Nevydává-li stát podle odstavce 3 výpis z evidence trestů 
nebo rovnocenný doklad, předloží osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti 
učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu anebo čestné prohlášení o 
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem České republiky.“ 

Zároveň požadujeme doplnit odůvodnění tohoto ustanovení ve smyslu níže 
uvedeného. 

Vyhověno. 
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Odůvodnění: 

Platný zákon o znalcích a tlumočnících ani prováděcí předpis k němu 
neřeší, jak znalec prokazuje splnění podmínky bezúhonnosti. 

Návrh nového zákona v § 9 odst. 4 stanoví: 

„(4) Nevydává-li stát podle odstavce 3 výpis z evidence trestů 
nebo rovnocenný doklad, předloží osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti 
učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu.“ 

Pokud tedy stát, jehož je žadatel občanem, nevydává výpis z rejstříku trestů 
(ani jemu rovnocenný doklad), lze tento nahradit pouhým čestným 
prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto cizího státu. 

Čestné prohlášení je jednostranný úkon, kterému potvrzení notářem 
či příslušným orgánem toliko dodává na formalitě, proto považujeme 
za irelevantní, před orgánem které země bude toto prohlášení učiněno. 
Gramatickým výkladem ustanovení § 9 odst. 4 navrhovaného zákona 
dojdeme k závěru, že čestné prohlášení musí být učiněno před notářem 
nebo orgánem cizího státu, což je pro žadatele, který se nachází (pobývá) 
v České republice nepraktické a z hlediska účelu daného zákonného 
ustanovení zbytečné. 

K úpravě zvláštní části důvodové zprávy: Máme za to, že z hlediska dikce a 
účelu citovaného ustanovení je na místě vykládat dané ustanovení tak, že 
doložení čestného prohlášení připadá v úvahu pouze v případě (objektivní) 
dlouhodobé nemožnosti získat výpis z evidence trestů vedené státem, jehož 
je fyzická osoba občanem. Takovou situací by patrně byla jak skutečnost, 
že daný stát žádné výpisy nevydává, tak skutečnost, že ač stát podle 
vlastních právních předpisů svým občanům výpisy vydává, vzhledem 
k objektivním okolnostem v daném státě (např. živelní katastrofa, paralýza 
státních orgánů apod.) nelze od vlastního státu předmětný výpis získat. 
Právě toto by měla zvláštní část důvodové zprávy reflektovat. 
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 Z 5. K § 14: 
Požadujeme údaj o adrese místa trvalého pobytu a daňového 
identifikačního čísla u znalců přeřadit mezi položky zveřejňované 
fakultativně (podle rozhodnutí znalce). 
Odůvodnění: 
Povinné zveřejňování adresy místa trvalého pobytu znalce (dosud 
nepovinné) může neúměrně zasahovat do soukromí znalců, tj. fyzických 
osob, zpracovávajících posudky zejména pro trestní řízení. Doručovací 
adresa by nadále zůstala údajem veřejným. Zveřejňování rodného čísla u 
znalců prostřednictvím daňového identifikačního čísla rovněž nemá 
opodstatnění. 
Adresu svého trvalého pobytu (ust. § 13 a 14) si někteří znalci oprávněně 
bedlivě střeží (např. znalci psychiatři, psychologové). Doručovací adresa a 
telefon je pro znaleckou činnost dostačující, není důvod povinně zveřejnit 
trvalé bydliště znalce, naopak je to v rozporu s jejich ochranou. 

Částečně vyhověno. 

Místo trvalého pobytu není povinně zveřejňováno. 
IČ a DIČ bude i tak zveřejňováno v obchodním 
rejstříku nebo minimálně v ARESu, nevidíme 
důvod, proč jej není možno uvést v seznamu znalců, 
když bude volně přístupné na internetu i v jiných 
databázích. 

 Z 6. K části třetí (změna § 105 odst. 4 trestního řádu): 
Požadujeme příslušné ustanovení trestního řádu ponechat v původním 
znění. 
Odůvodnění: 
Výslovné zakotvení podmínky, že k prohlídce a pitvě mrtvoly mohou být 
jako znalci přibráni pouze znalci v oboru (odvětví) soudní lékařství nebo 
patologie není v důvodové zprávě vysvětleno. Je nutno zdůraznit, že 
kvalifikaci pro provádění tzv. soudních pitev mají lékaři se specializovanou 
způsobilostí v oboru soudní lékařství a nikoliv patologie (viz příslušné 
vzdělávací programy zveřejněné ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví). V 
této souvislosti se jeví jako překonané i rozhodnutí Nejvyššího soudu 
publikované pod č. 52/1991 Sb. rozh. tr., vydané ještě před účinností zák. č. 
95/2004 Sb., které nevylučuje odbornost jednoho znalce z patologie, pokud 
druhý znalec má znalecké oprávnění pro soudní lékařství.  

Vyhověno jinak. 

Na základě zásadní připomínky NSZ bylo 
ustanovení o obligatorní přítomnosti dvou znalců 
zcela vypuštěno),  přičemž i na případ soudní pitvy 
se uplatní obecné ustanovení § 105 odst. 4 tr. ř. 

 Z 7. Požadujeme do části páté návrhu (změna zákona o zdravotních službách) 
vložit nový bod, kterým se v zákoně o zdravotních službách v ustanovení § 
51 odst. 3 za slova „znaleckému ústavu,“ vloží slova „znalecké kanceláři,“. 

Vyhověno.  
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Odůvodnění: 

Je nezbytné promítnout navrhovanou změnu týkající se ustanovení § 65 
odst. 2 písm. i) zákona o zdravotních službách, tj. rozšíření okruhu 
subjektů, které budou mít i bez souhlasu pacienta přístup ke zdravotnické 
dokumentaci, tak, aby byl režim zákonem stanovené mlčenlivosti 
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb upraven komplexně 
(tj. v tomto případě se jedná rozšíření situací, kdy se o prolomení dotčené 
mlčenlivosti nejedná). 

 D 1. K § 1 odst. 3: 
Doporučujeme do daného ustanovení doplnit také skutečnost, že znalec je 
povinen vykonávat znaleckou činnost v odvětví, pro které byl jmenován. 

Nevyhověno. 

 D 2. K § 4: 
Dáváme na zvážení, zda nepřehodnotit rozdělení příslušnosti k projednání 
záležitostí týkajících se znalecké činnosti mezi Ministerstvo spravedlnosti a 
dotčené krajské soudy s ohledem na možné nepřiměřené zatížení krajských 
soudů dotčenou agendou, které podle současného návrhu může hrozit. 
Pro desítky znaleckých odvětví (jen v oboru zdravotnictví návrh vyhlášky 
stanovuje v současné podobě 126 odvětví) budou muset být komise (pro 
povinné vstupní zkoušky a přezkoumávání posudků) na jednotlivých 
krajských soudech. To znamená jen 126 komisí na každém krajském soudu 
v oboru zdravotnictví. Tedy zde je vysoké riziko pouze formálního výkonu 
dotčených činností. Centralizace znalecké činnosti na ministerstvu se 
osvědčuje např. na Slovensku. 

Nevyhověno. 

Pro každé odvětví nemusí vznikat samostatný 
poradní sbor. Není možno vše koncentrovat na 
Ministerstvo spravedlnosti. 

 D 3. K § 7: 
Doporučujeme z § 7 odstranit podmínku „vědeckovýzkumné“ činnosti. 
Není zřejmé, proč by se znaleckým ústavem mohla stát jen vysoká škola 
nebo instituce zaměřená na výzkum. Proč na výzkum, když by mělo jít 
předně o znaleckou činnost? Například žádné jiné veřejné instituce 
se nezabývají praktickou psychiatrií a posuzováním než psychiatrické 
nemocnice. Nicméně ty by měly být vyřazeny, pokud se nebudou zabývat 
výzkumem. Psychiatrické nemocnice přitom mají k dispozici nejvíce znalců 
z daného odvětví. 

Nevyhověno. 
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 D 4. K § 15 odst. 1 písm. c): 
Doporučujeme za slovo „zapsán,“ vložit slovo „nebo“. 
Jde o upřesnění, že v daném případě nemůže jít o kumulativně splněnou 
podmínku (buď není nikdo zapsán, nebo nemůže nikdo znalecký posudek 
podat). Navíc v praxi nastává spíše právě situace, že „nikdo nemůže 
znalecký posudek podat“. 

Vyhověno jinak. 

 D 5. K § 16: 
Povinnost pojištění znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
se zcela jistě promítne do částek, které budou znalci a znalecké ústavy 
za zpracování posudků účtovat. Tyto dopady doporučujeme doplnit 
do důvodové zprávy. Dále upozorňujeme, že tyto dopady patrně nebyly 
zohledněny v rámci návrhu sazby odměn uvedené v příslušném pracovním 
návrhu vyhlášky. 

Nevyhověno. 

Účelem odměny nemá být kompenzace částky, 
kterou znalec uhradí na povinném pojištění. Nadto 
lze poznamenat, že odměny byly navýšeny. 

 D 6. K § 18: 
Doporučujeme doplnit, že znalec nesmí podat posudek, jestliže je zapsán 
pro jiný obor, než kterého se vypracování znaleckého posudku týká. 

Nevyhověno. 

Vyplývá už z jiných ustanovení. 

 D 7. K § 18 odst. 1: 
Doporučujeme za slovo „mít“ vložit slovo „důvodnou“. Jedná se 
o formulační upřesnění. „Pochybnost“ lze mít vždy, jde však o to, aby se 
jednalo o pochybnost založenou na konkrétních důvodech. 

Vyhověno. 

 D 8. K § 20: 
Podle tohoto ustanovení orgán veřejné moci se znalcem předem projedná 
podání znaleckého posudku a lhůtu pro podání znaleckého posudku. 
Obdobné ustanovení obsahuje i platný zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ale reálně je naplňováno pouze 
orgány Policie České republiky, soudy jen zcela výjimečně. Doporučujeme 
proto doplnit dané ustanovení o možnost odmítnout podání posudku v 
případě, že orgán veřejné moci zmíněnou povinnost nesplní. 

Nevyhověno. 

Nelze presumovat, že orgán veřejné moci nesplní 
svou povinnost, a proto zakotvujeme speciální 
právní úpravu. 

 D 9. K § 21: 
Kromě toho, že doporučujeme v odstavci 1 slovo „zákona“ nahradit slovem 
„zákon“ (jedná se o přepis), doporučujeme také s ohledem na ustanovení § 

Nevyhověno. 
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21 odst. 2 písm. c) do daného ustanovení explicitně doplnit, že posouzení 
splnění podmínky stanovené v § 21 odst. 2 písm. c) spočívá výhradně na 
znalci. V praxi soudy zcela běžně odmítají argumentaci znaleckého ústavu, 
že má rozpracováno 25 (i více) dříve zadaných posudků, přičemž soud 
samotný nemůže z povahy věci sám vyhodnotit, zda je v takových 
případech daná podmínka naplněna, nebo ne. 

 D 10. K § 24 odst. 2: 
Návrh by měl svou dikcí přesněji zohledňovat, že i za současné právní 
úpravy se v jejím rámci struktura znaleckých posudků v různých oborech a 
odvětvích od sebe liší. Například „příloha“ znaleckého posudku by z 
povahy věci měla být vždy fakultativní, proto doporučujeme ustanovení § 
24 odst. 2 písm. h) zpřesnit například takto: „h) přílohy, pokud jsou 
potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, a“.  

Vyhověno. 

Přílohy budou vždy jen fakultativní. 

 D 11. K § 26 odst. 6 (pozastavení znaleckého oprávnění): 

Doporučujeme v ustanovení § 26 explicitně zakotvit právní úpravu týkající 
se opravného prostředku v rámci řízení o pozastavení znaleckého 
oprávnění. 

Podle ustanovení § 26 odst. 6 navrhovaného zákona je proti rozhodnutí o 
pozastavení znaleckého oprávnění přípustný opravný prostředek, který 
nemá odkladný účinek. Další podrobnosti však zákon neuvádí. Je sice 
zřejmé, že se zde použije úprava správního řádu pro odvolání, považujeme 
však za vhodné v ustanovení § 26 zmínit, že tímto opravným prostředkem 
je odvolání, které se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o 
pozastavení oprávnění znalci, a to u příslušného krajského soudu (u znalce) 
nebo ministerstva (u znaleckého ústavu a znalecké kanceláře). 

Vyhověno částečně. 
Podrobnosti lze doplnit do důvodové zprávy. 

 D 12. K § 44 odst. 3: 
Doporučujeme, aby se za splněnou považovala nejen zvláštní, ale také 
obecná část zkoušky, popř. doporučujeme alespoň v důvodové zprávě 
navrhovanou povinnost pro všechny dosavadní znalce absolvovat obecnou 
část vstupní zkoušky lépe odůvodnit. 

Nevyhověno. 
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	Po stránce formální:
	Předkladatel uvádí právní akty EU, které se k návrhu vztahují, a proto splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
	Po stránce materiální - vztah k právu EU:
	Problematika zapsaných znalců je předmětem práva EU, pokud jde o svobodu usazování dle čl. 49 a násl. SFEU a volný pohyb služeb dle čl. 56 a násl. SFEU, resp. na ně navazující pravidla uznávání odborné kvalifikace a pobytových statusů. Relevantní je zejména výklad podaný Soudním dvorem EU ve věcech C-404/05 Komise v Německo a ve spojených případech C-372/09 a 373/09 Fa. Z hlediska absence výkonu veřejné moci u takových činností jsou pak důležité případy C-2/74 Reyners, C-42/92 Thijssen, C-404/05 Komise v Německo.
	Návrh vychází z požadavků práva EU a obecných principů na jednotný a transparentní postup a na zvýšení právní jistoty.
	Připomínky a návrhy změn - obecně:
	K § 19 a § 35
	Požadujeme dopracovat zhodnocení návrhu z hlediska ochrany osobních údajů. Znalec bude zpracovávat osobní údaje. Zadavatel, jenž nebude vždy osobou, jejíž osobní údaje budou zpracovávány, může znalce mlčenlivosti zprostit. Je nutno  důvodovou zprávu rozšířit o vysvětlení, zda se mlčenlivost vztahuje na osobní údaje osob, jež nejsou zadavatelem, i po zproštění mlčenlivosti. To platí obdobně pro člena poradního sboru dle § 35 návrhu. Z návrhu není zřejmé, jak bude znalec nakládat s osobními údaji osob, které nejsou zadavatelem, poté, co je zadavatel zprostí mlčenlivosti.
	K § 23 odst. 1
	Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad s právními předpisy České republiky upravujícími ochranu soukromí a osobních údajů, neboť ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.

	Zásadní připomínky:
	k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
	Požadujeme doplnit kvantifikaci nákladů a přínosů jednotlivých posuzovaných variant (včetně variant doplněných na základě předchozí připomínky), a to v rozsahu, v jakém je – alespoň formou odhadu – kvantifikovat lze. Např. pokud jde o výdaje či příjmy státního rozpočtu a znalců, výdaje zadavatelů znaleckých posudků, hrubý – alespoň řádový – odhad celospolečenských přínosů v důsledku zvýšené kvality posudků či zvýšené důvěry v tuto kvalitu (např. snížení počtu chybných rozhodnutí či neúčelně vedených či prodlužovaných řízení orgánů veřejné moci, snížení celkového počtu opakovaně zadávaných znaleckých posudků apod.) aj. Pro posouzení účelnosti konkrétního opatření je optimální vyjádření jeho přínosů a nákladů v navzájem porovnatelné formě; např. z obecné vhodnosti zvyšování kvality znaleckých posudků nelze dovodit vhodnost konkrétního opatření, jež by tuto kvalitu zvýšilo, nicméně za cenu nákladů výrazně převyšujících reálné přínosy.
	k § 16 odst. 4 písm. a) a zvláštní části důvodové zprávy (DZ) k danému ustanovení
	K § 5 odst. 1 písm. c) – Požadujeme předmětné ustanovení zpřesnit.
	Odůvodnění:
	Požadavek „odpovídajícího materiální zázemí, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti“ lze označit za zjevně neobjektivní kritérium čistě závisející jen na správním uvážení příslušného orgánu.



