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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 
 

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 
Ustanovení 

(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

§ 1 odst. 1 a 2 
(1) Výkonem znalecké činnosti se rozumí zpracování a 
podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a 
činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého 
posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení. 

(2)  Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci 
také pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.  
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Čl. 3 písm. a) 

 

 

 

Čl. 3 písm. b) 

 

Čl. 3 písm. c) 

 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

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

 

§ 18 
(1) Znalec nesmí podat znalecký posudek, jestliže lze 
mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr 
k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, 
orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo 
provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde 
má být znalecký posudek použit. 

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

(3) Odstavec 1 o vyloučení znalce se použije obdobně i 
pro konzultanta. 
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Čl. 3 písm. a) 

 

 

 

Čl. 3 písm. b) 

 

Čl. 3 písm. c) 

 

 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

 
§ 25 

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

(2) Orgán veřejné moci ustanoví znalecký ústav 
především ke zpracování znaleckých posudků ve zvlášť 
obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení. 
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Číslo předpisu EU (celex) Název předpisu EU 

 

32009F0905 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009, o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti. 
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