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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV. 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti 
dne 13. března 2015, s termínem dodání stanovisek do 20. března 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort  Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Z 
K důvodové zprávě - Obecné části, 4. kapitole 
"Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
navrhované právní úpravy, sociální dopady 
a dopady na životní prostředí": Zde zcela chybí 
zhodnocení dopadu předkládaného materiálu na 
podnikatelské prostředí. Požadujeme doplnit. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad 
na podnikatelské prostředí, neboť kromě jedné drobné 
odchylky pouze kopíruje již existující stav, takže tato nebude 
mít na subjekty praktický dopad a nepřinese žádnou změnu 
oproti současnému stavu.  

 Z 
K příloze č. 1: V této příloze jsou v jednom sloupci 
uváděny obory a ve druhém sloupci příslušná 
odvětví daného oboru, přičemž u oboru 
"písmoznalectví" chybí uvedení příslušného 
odvětví.  

Požadujeme doplnit.  

Vyhověno. 
S ohledem na jednotné vedení seznamu bude u oborů, které 
jsou tvořeny pouze jedním odvětvím, nově doplněno toto 
odvětví, které se bude svým názvem shodovat s názvem 
oboru. Jedná se o obory písmoznalectví, drahé kovy a 
kameny a dřevo zpracování. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Z 
K oboru – Ekonomika 

Odvětví - Mzdy 

V oboru „ekonomika“ požadujeme uvádět jako 
odvětví místo mezd odměňování, to znamená slovo 
„mzdy“ nahradit slovem „odměňování“. 
V navrhovaném znění vymezené odvětví 
neodpovídá totiž aktuální úpravě v zákoně č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

Vysvětleno. 
Jak bylo opakovaně deklarováno například v odůvodnění či 
předkládací zprávě, tento návrh vyhlášky si neklade za cíl 
revidovat stávající stav a jakkoli jej napravovat, neboť 
v současnosti probíhá zároveň příprava zcela nového zákona 
o znalcích a příslušných prováděcích předpisů. Tento nový 
materiál bude předložen vládě k projednání do konce 
letošního roku a bude s největší pravděpodobností obsahovat 
i změny v seznamu oborů a odvětví. Daná připomínka je tedy 
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předpisů, ani v dalších zákonech upravujících 
odměňování (např. zákon o soudech a soudcích, 
zákony o služebních poměrech, zákon o platu a 
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých státních 
orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu). Bude-li použit pojem „odměňování“ 
bez bližšího určení „odměňování za práci“, nebo 
„odměňování závislé práce“, postihne takto 
vymezené odvětví kromě odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru i odměňování dalších osob. 

zaznamenána jako podnět pro změnu, která by mohla být 
učiněna v rámci připravované nové právní úpravy, jejíž 
účinnost je plánována k 1. lednu 2017. 

 Z 
K oboru  - Školství a kultura  

Odvětví – Psychologie 
Nesouhlasíme s tím, aby znalecké odvětví 
„Psychologie“ bylo nadále zařazeno pod oborem 
„Školství a kultura“, i když v minulosti toto odvětví 
již v oboru školství zařazeno bylo. Psychologie 
spadá do kategorie sociálních věd, čemuž odpovídá 
i skutečnost, že v rámci vysokých škol je obor 
psychologie vyučován zejména na filozofických 
fakultách nebo fakultách sociálních věd. Vzhledem 
k tomu navrhujeme, aby znalecké odvětví 
„Psychologie“ bylo v příloze č. 1 k vyhlášce 
zařazeno pod oborem „Sociální vědy“. 

Vysvětleno. 
Jak bylo opakovaně deklarováno například v odůvodnění či 
předkládací zprávě, tento návrh vyhlášky si neklade za cíl 
revidovat stávající stav a jakkoli jej napravovat, neboť 
v současnosti probíhá zároveň příprava zcela nového zákona 
o znalcích a příslušných prováděcích předpisů. Tento nový 
materiál bude předložen vládě k projednání do konce 
letošního roku a bude s největší pravděpodobností obsahovat 
i změny v seznamu oborů a odvětví. Daná připomínka je tedy 
zaznamenána jako podnět pro případnou změnu v rámci 
přípravy nové právní úpravy, jejíž účinnost je plánována k 1. 
lednu 2017. 
 

Ministerstvo vnitra Z 
K oboru kriminalistika 

Oproti současnému stavu předložený návrh (v 
příloze č. 1) ponechává v oboru „Kriminalistika“ 
pouze odvětví „Kriminalistika“, čímž v podstatě 
vyřazuje všechna odvětví, ve kterých jsou činná 
znalecká pracoviště Policie České republiky a 
Vojenské policie. Taková kategorizace je zcela 

Vysvětleno. 
V současnosti nejsou u znaleckých oborů v případě 
znaleckých ústavů stanovena odvětví. Stanoví se pouze obory 
a slovním popisem pak rozsah znaleckého oprávnění. Je však 
možné, aby měl znalecký ústav zapsán rozsah oprávnění, 
který je v této připomínce uváděn jako odvětví.  
Tento systém bude revidován, ale až v návaznosti na novou 
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nevypovídající a především neodráží praxi, jak se 
znalecké posudky v současnosti konkrétním 
opatřením orgánů činných v trestním řízení zadávají 
k vypracování. Ostatně příloha č. 1 má v názvu 
uvedeno, že se jedná o seznam znaleckých oborů a 
odvětví. Seznam odvětví se zde proto musí objevit. 
Proto požadujeme, aby do oboru kriminalistika byl 
zařazen následující seznam odvětví, a to jak 
v příloze č. 1, tak v příloze č. 2 návrhu. 

„Obor kriminalistika 
Odvětví: 
kriminalistická mechanoskopie 
kriminalistická trasologie 
kriminalistická elektrotechnika 
kriminalistická defektoskopie 
kriminalistická metalografie 
kriminalistická technická diagnostika 
kriminalistická balistika 
kriminalistické zkoumání ručního písma 
kriminalistické technické zkoumání dokladů a 
písemností 
kriminalistické technické zkoumání pravosti platidel 
a cenin 
kriminalistická daktyloskopie 
kriminalistická chemie a fyzikální chemie 
kriminalistická entomologie 
kriminalistická botanika 
kriminalistická genetika 
kriminalistická trichologie 
kriminalistická serologie 
kriminalistická antropologie 
kriminalistické zkoumání videozáznamů 

právní úpravu, která bude zřejmě účinná od 1. ledna 2017. 
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kriminalistické zkoumání informačních 
a komunikačních technologií 
kriminalistická biomechanika 
kriminalistická fonoskopie 
kriminalistické zkoumání fotografií a fotografické 
techniky 
kriminalistická pyrotechnika“ 
Uvedená odvětví byla do oboru kriminalistika, 
respektive do portfolia znaleckých pracovišť Policie 
České republiky, historicky zařazována postupně 
tak, jak si to vyžádaly zkušenosti a dlouholetý 
vývoj. Pro potřeby praktické znalecké činnosti 
v oboru kriminalistika jsou tato odvětví vysoce 
potřebná a pro realizaci požadavků orgánů činných 
v trestním řízení nezbytná. Upozorňujeme také, že 
je nezbytné uvést u všech odvětví přívlastek 
„kriminalistická“, aby nevznikly nejasnosti se 
zařazením týchž nebo obdobných odvětví, ovšem 
bez přívlastku „kriminalistická“, do jiných oborů. 
Pouze tak zůstane zachován úzce specifikovaný 
charakter těchto odvětví v rámci oboru 
kriminalistika. 

 Z 
Je neakceptovatelné, aby byl stanoven jiný seznam 
znaleckých oborů pro znalce (příloha č. 1) a jiný 
pro znalecké ústavy (příloha č. 2). Kategorizace 
znaleckých oborů musí být jednotná a pro všechny 
shodná. V opačném případě by znalec zařazený ve 
znaleckém ústavu mohl vykonávat činnost i v 
odvětvích, ke kterým nemá kvalifikaci, a pro které 
by nebyl zapsán jako znalec dle přílohy č. 1. 

Vysvětleno. 
Zákon o znalcích a tlumočnících nestanoví povinnost vést 
stejný seznam oborů pro znalce i pro znalecké ústavy. 
Naopak z dikce některých zákonných ustanovení lze dokonce 
dovodit, že obory pro znalecké ústavy mohou být odlišné od 
oborů pro znalce. Viz např. ustanovení § 21b odst. 1 písm. a). 
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Ministerstvo 
životního prostředí 

Z 
Do přílohy č. 1 návrhu vyhlášky požadujeme 
doplnit do oboru "Ochrany přírody" dvě další 
odvětví "Ochrana krajiny" a "Ochrana půdy". 

Vysvětleno. 
Jak bylo opakovaně deklarováno například v odůvodnění či 
předkládací zprávě, tento návrh vyhlášky si neklade za cíl 
revidovat stávající stav a jakkoli jej napravovat, neboť 
v současnosti probíhá zároveň příprava zcela nového zákona 
o znalcích a příslušných prováděcích předpisů. Tento nový 
materiál bude předložen vládě k projednání do konce 
letošního roku a bude s největší pravděpodobností obsahovat 
i změny v seznamu oborů a odvětví.  Daná připomínka je 
tedy zaznamenána jako podnět pro změnu, která by mohla 
být učiněna v rámci připravované nové právní úpravy, jejíž 
účinnost je plánována k 1. lednu 2017. 
V současné době jsou navrhovaná odvětví vedena jako 
specializace, takže v těchto oblastech mohou být znalci 
zapisováni. 

 Z 
V příloze č. 1 "Seznam znaleckých oborů a odvětví, 
pro které může být jmenován znalec" chybí ve 
výčtu obor EKOLOGIE a odvětví "Odpadové 
hospodářství". Požadujeme doplnit. 

Vysvětleno. 
Jak bylo opakovaně deklarováno například v odůvodnění či 
předkládací zprávě, tento návrh vyhlášky si neklade za cíl 
revidovat stávající stav a jakkoli jej napravovat, neboť 
v současnosti probíhá zároveň příprava zcela nového zákona 
o znalcích a příslušných prováděcích předpisů. Tento nový 
materiál bude předložen vládě k projednání do konce 
letošního roku a bude s největší pravděpodobností obsahovat 
i změny v seznamu oborů a odvětví. Daná připomínka je tedy 
zaznamenána jako podnět pro změnu, která by mohla být 
učiněna v rámci připravované nové právní úpravy, jejíž 
účinnost je plánována k 1. lednu 2017. 
V současné době jsou navrhovaná odvětví vedena jako 
specializace, takže v těchto oblastech mohou být znalci 
zapisování. Zároveň lze uvést, že zákon nestanoví povinnost 
vést stejný seznam oborů pro znalce a znalecké ústavy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VMF64DW)



Stránka 6 z 8 
 

Naopak dokonce z dikce některých ustanovení vyplývá, že 
seznamy mohou být odlišné. 

 Z 
Požadujeme uvést text přílohy č. 1 řádek 2 tabulky 
následovně: 

Obor: OVZDUŠÍ 

Odvětví:  

Technologické zdroje 

Spalovací zdroje 

Kvalita ovzduší 

Fluorované skleníkové plyny a látky 
poškozující ozonovou vrstvu 

Zdůvodnění:  

Navrhované členění do jednotlivých odvětví lépe 
postihuje variabilitu specifických činností v rámci 
daného oboru 

Vysvětleno. 
Jak bylo opakovaně deklarováno například v odůvodnění či 
předkládací zprávě, tento návrh vyhlášky si neklade za cíl 
revidovat stávající stav a jakkoli jej napravovat, neboť 
v současnosti probíhá zároveň příprava zcela nového zákona 
o znalcích a příslušných prováděcích předpisů. Tento nový 
materiál bude předložen vládě k projednání do konce 
letošního roku a bude s největší pravděpodobností obsahovat 
i změny v seznamu oborů a odvětví. Daná připomínka je tedy 
zaznamenána jako podnět pro změnu, která by mohla být 
učiněna v rámci připravované nové právní úpravy, jejíž 
účinnost plánována k 1. lednu 2017. 

 Z 
V příloze č. 2 k vyhlášce požadujeme upravit obor 
Ochrany přírody na znění "Ochrana přírody a 
krajiny" a obor "Ochrana přírody a životního 
prostředí" přejmenovat na obor "Ochrana životního 
prostředí". 

Vysvětleno. 
Jak bylo opakovaně deklarováno například v odůvodnění či 
předkládací zprávě, tento návrh vyhlášky si neklade za cíl 
revidovat stávající stav a jakkoli jej napravovat, neboť 
v současnosti probíhá zároveň příprava zcela nového zákona 
o znalcích a příslušných prováděcích předpisů. Tento nový 
materiál bude předložen vládě k projednání do konce 
letošního roku a bude s největší pravděpodobností obsahovat 
i změny v seznamu oborů a odvětví. Daná připomínka je tedy 
zaznamenána jako podnět pro změnu, která by mohla být 
učiněna v rámci připravované nové právní úpravy, jejíž 
účinnost je plánována k 1. lednu 2017. 
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ÚVČR-KOM Z 
Jako odůvodnění předložení návrhu celé nové 
vyhlášky slouží mj. potřeba stanovit právním 
předpisem to, co je v současnosti stanoveno toliko 
na internetových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti. Návrh tedy pouze kopíruje celý 
obsah již hotového seznamu a odvolává se na to, že 
na něm téměř nic nemění. V tomto ohledu 
považujeme Odůvodnění, zejména pokud jde o 
Přílohy, za nedostatečné. 

Vysvětleno.  
Potřeba provést zmocňovací ustanovení zákona o znalcích, 
které nebylo doposud provedeno, je zajisté významným 
důvodem, aby byl tento prováděcí předpis vydán. V 
odůvodnění je rovněž vysvětleno, že tento předpis má 
opravdu pouze kopírovat stávající seznam. Konkrétní 
argumentace byla proto předložena pouze u jediného nového 
odvětví - stanovení nemajetkové újmy na zdraví. Příprava 
nového seznamu, resp. nové vyhlášky probíhá paralelně s 
přípravou nového zákona o znalcích, který má být předložen 
do konce tohoto roku k projednání vládě. 

 Z 
Výčet oborů v Přílohách působí zejména dojmem 
historicky překonaným. Nezahrnuje některá 
důležitá odborná odvětví, mnohdy vedle sebe 
arbitrárně řadí nesouměřitelné kategorie, z 
neznámých důvodů dále někdy výčet doplňují 
sběrné položky „různé“, někdy nikoli. Vzhledem k 
tomu, že dle § 3 prováděného zákona je nutno při 
jmenování znalcem vždy určit, pro jaký z 
navrhovaných oborů je jmenován, působí 
navrhovaná vyhláška jako omezení přístupu k dané 
činnosti, a to přesto, že tato činnost vykazuje znaky 
hospodářské činnosti. 

Vysvětleno. 
Cílem této vyhlášky není revidovat seznam znaleckých oborů 
a odvětví. Tento revidovaný seznam vyžaduje důkladnou a 
velice náročnou analýzu, která bude provedena v souvislosti s 
předložením nového zákona o znalcích a s tím souvisejících 
právních předpisů. Nový zákon o znalcích by měl být 
předložen vládě k projednání do konce letošního roku. 
Tato nová právní úprava bude pravděpodobně měnit seznam 
znaleckých oborů a odvětví, protože některá odvětví jsou v 
současnosti již překonaná a i členění oborů a odvětví, popř. 
specializací, již v některých případech neodpovídá 
současným potřebám. 

 Z 
Návrh tak umožňuje pochybovat o transparentnosti 
systému jmenování znalcem pro jednotlivé obory. 
Odbor kompatibility dlouhodobě upozorňuje na 
neslučitelnost absence právního nároku, dané § 4 
odst. 1 prováděného zák. č. 36/1967 Sb., s právem 
EU, zejména požadavkem na rovný přístup a 
transparentní podmínky pro hospodářskou činnost, 
jíž znalecká činnost v kontextu české právní úpravy 

Vysvětleno. 
Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo, že odbor 
kompatibility dlouhodobě na tuto problematiku upozorňuje, 
ostatně ministerstvo v této otázce samo odbor kompatibility 
kontaktovalo a tuto problematiku s ním řešilo. V současné 
době se s takto výraznou změnou, tedy se zavedením 
právního nároku na jmenování znalcem, počítá až v nové 
právní úpravě. Nadto lze uvést, že předmětem této vyhlášky 
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nepochybně je. Tyto nedostatky ještě dále 
umocňuje netransparentní, od kvalifikačních 
předpokladů oddělená právní úprava „oborů“, které 
v návaznosti na § 3 zák. č. 36/1967 Sb. působí 
omezujícím účinkem pro přístup k činnosti 
soudního znalce, resp. pro možnost tento titul 
uplatňovat v praxi na trhu. 

Z důvodu výše uvedených nedostatků požadujeme 
revidovat seznam oborů a lépe odůvodnit jejich 
výběr, třídění a počet. 

nejsou kvalifikační předpoklady, ani podmínky jmenování či 
další okolnosti s tímto přímo související. Tato vyhláška je 
svým způsobem pouze technickou normou stanovující 
seznam oborů a odvětví. 

 
V Praze dne 16. srpna 2017 
 
Vypracoval:             Podpis: …………………………… 
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