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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Právní úprava je navržena k provedení zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech (dále také jen „znalecký zákon“), který nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2021. 

Předmětem úpravy jsou 

 náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a 

znaleckých ústavů (dále také jen „seznam znalců“), 

 způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich forma, 

obsah a průběh, 

 postup při vydávání průkazu znalce (dále také jen „průkaz“), jednotný vzor 

průkazu, jeho náležitosti, jednotná úprava znalecké pečeti a barva znalecké 

pečeti, 

 minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a 

odvětví, 

 způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání 

znalecké pečeti a znalecké doložky, 

 postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti a 

 způsob vedení evidence znaleckých posudků (dále také jen „evidence 

posudků“). 

Náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců jsou navrženy tak, aby byla 

zohledněna okolnost, že po zahájení správního řízení (žádost je žádostí ve smyslu správního 

řádu, takže je na jejím základě vedeno správní řízení) musí být ověřeno splnění podmínek pro 

zápis do seznamu znalců, žadateli musí být umožněno vykonat vstupní zkoušku znalce 

(případně rozdílovou zkoušku), jejíž úspěšné vykonání je jednou z těchto podmínek, přičemž 

v případě splnění podmínek bude žadatel zapsán do seznamu znalců. Náležitosti jsou tedy 

navrženy tak, aby na základě údajů v žádosti uvedených bylo možné zkoušku zorganizovat, 

ověřit splnění ostatních podmínek pro zápis a aby správní orgán měl informace o žadateli, které 

jsou ohledně žadatele následně v seznamu znalců vedeny. 

Ustanovení upravující vstupní zkoušku jsou navržena tak, aby byl naplněn účel zkoušky 

vyjádřený v § 10 odst. odst. 1 znaleckého zákona, tedy ověření zejména znalosti právních 

předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení, ve kterých se znalecká činnost 

vykonává, a náležitostí znaleckého posudku (obecná část zkoušky), a ověření zejména 

schopnosti vypracovat znalecký posudek a znalosti z oboru a odvětví, s přihlédnutím ke 

specializaci, pokud byla zvolena (zvláštní část zkoušky). Žadatel tedy má v rámci zkoušky 

nejprve absolvovat písemný test z právní úpravy (obecná část zkoušky) a následně ústní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDA5S)



2 

pohovor zaměřený na náležitosti znaleckého posudku a postup při jeho zpracování a na znalosti 

z oboru, odvětví, případně specializaci (zvláštní část vstupní zkoušky). Stejně tak úprava 

rozdílové zkoušky je navržena za účelem naplnění jejího účelu dle § 12 odst. 1 znaleckého 

zákona, přičemž tato zkouška sestává toliko z obecné části. 

Ustanovení o průkazu mají mj. stanovit nový vzor průkazu, který odpovídá současným 

požadavkům (včetně ochranných prvků). Úprava týkající se znalecké pečeti je v zásadě 

převzata ze současné právní úpravy. 

Ustanovení o minimálním limitu pojistného plnění rozlišují znalce na straně jedné a 

znalecké kanceláře a znalecké ústavy na straně druhé. Minimální limit pojistného plnění je pro 

znalce navržen nižší, neboť lze předpokládat, že znalecké kanceláře a ústavy budou i nadále 

vykonávat znaleckou činnost, se kterou je spojeno riziko vyšší újmy než je tomu v případě 

znalců. 

Ustanovení o způsobu provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, 

užívání znalecké pečeti a znalecké doložky vycházejí ze současné právní úpravy. Bylo však 

třeba zohlednit možnost zpracování znaleckých posudků v elektronické podobě. 

Nově jsou pojata ustanovení o náležitostech znaleckého posudku a o postupu při 

zpracování znaleckého posudku. Ustanovení o postupu při zpracování znaleckého posudku od 

znalce vyžadují, aby znalecký posudek zpracoval prostřednictvím konkrétních kroků (počínaje 

výběrem zdrojů dat a konče formulací závěru). Obsahové náležitosti znaleckého posudku jsou 

vymezeny tak, aby tento postup byl z posudku seznatelný. Novou úpravou má být zajištěna 

úplnost, pravdivost a přezkoumatelnost znaleckého posudku (§ 28 odst. 1 znaleckého zákona). 

Zvýšení kvality znaleckých posudků je jedním ze základních cílů znaleckého zákona, a tedy i 

návrhu prováděcího právního předpisu. 

Ustanovení o způsobu vedení evidence posudků jsou konkretizací některých požadavků 

na informace zadávané znalcem do evidence posudků. 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť se jí mají provést některá ustanovení 

znaleckého zákona. Pokud jde o cíle navrhované právní úpravy, jsou shodné s cíli znaleckého 

zákona. 

Podle bodu 3.8 písm. e) obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace není hodnocení 

dopadů regulace k návrhu vyhlášky zpracováno, neboť tato vyhláška je zařazena do Plánu 

přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 bez povinnosti provedení RIA. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je provedením (konkretizací) právní úpravy žádosti o zápis do 

seznamu znalců, zkoušek, průkazu, znalecké pečeti, pojištění, náležitostí znaleckého posudku 

a postupu při zpracování znaleckého posudku a způsobu vedení evidence posudků. Úprava je 

navržena k provedení zákonné právní úpravy a k naplnění jejího účelu. 

Zmocnění k vydání navrhované právní úpravy jsou obsažena v § 10 odst. 9, § 11 odst. 4 

a 6, § 12 odst. 2, § 22 odst. 3, § 27 odst. 4, § 28 odst. 9, § 29 odst. 6 znaleckého zákona. 
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Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně zákonných zmocnění k jejímu vydání. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovanou právní úpravou není implementováno evropské právo. 

Předmětem návrhu vyhlášky je mj. právní úprava vstupní zkoušky znalce a rozdílové 

zkoušky. Vstupní zkouška znalce je upravena v § 10 znaleckého zákona. Rozdílová zkouška je 

upravena v § 12 znaleckého zákona. 

Problematika rozdílových zkoušek je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která byla transponována 

zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.  

V souvislosti se zkouškami je třeba zmínit též směrnici 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu, která upravuje některé podmínky přístupu k některým 

profesím.  

Dále je třeba upozornit na rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 

2009, o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti, jehož 

čl. 3 písm. a) až c) jsou implementovány ustanovením § 25 znaleckého zákona. Některá 

ustanoveními návrhu vyhlášky upravují zadání znaleckého posudku, přičemž § 25 znaleckého 

zákona některé aspekty zadání znaleckého posudku též upravuje. 

Navrhovaná právní úprava je  plně v souladu s právem Evropské unie. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

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 

Dopad hospodářský a finanční navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 

veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky se předpokládá v souvislosti se 

zkouškami znalců ve výši 30 mil. Kč na poplatcích za zkoušky od stávajících znalců 

(jednorázový příjem státního rozpočtu rozložený do více let) a příjem 2 mil. Kč na poplatcích 

od nových znalců (každoroční příjem státního rozpočtu), dále se předpokládá výdaj státního 

rozpočtu na organizaci zkoušek ve výši 450 tis. Kč ročně. V podrobnostech srov. závěrečnou 

zprávu o posouzení dopadů regulace (RIA) zpracovaném při přípravě návrhu znaleckého 

zákona. Příjem státního rozpočtu na správních poplatcích za vydání průkazu (ve výši 500 Kč) 

lze očekávat ve výši 3 mil. Kč (jednorázový příjem od stávajících znalců rozložený do více let) 

a 125 tis. Kč ročně od nových znalců. Poplatky za zkoušku i za vydání průkazu jsou výdajem 

na straně znalců, resp. žadatelů.  
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Ostatní hospodářské dopady by měly být zanedbatelné (např. počáteční výdaje státního 

rozpočtu na výrobu průkazů mají činit částku ve výši do 20 tis. Kč). Náklady znalců na pojištění 

se budou odvíjet od rozsahu jejich znalecké činnosti, dle poznatků předkladatele lze očekávat 

náklady jednotlivých znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů na pojistném v řádech 

jednotek tisíc korun českých ročně. Předkladatel však předpokládá zvyšování znalečného 

(samostatnou vyhláškou), tedy zvýšení příjmů znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých 

ústavů. 

Sociální dopady a dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen se 

nepředpokládají. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava se nepřímo týká, pokud jde o ochranu soukromí a osobních 

údajů, kromě vnitrostátních právních předpisů rovněž nového 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. 

Navrhovaná právní úprava se totiž nepřímo týká seznamu znalců, neboť stanovuje 

náležitosti žádosti o zápis do seznamu znalců a podrobnosti o znaleckých zkouškách. Dále 

navrhovaná právní úprava obsahuje ustanovení o náležitostech znaleckého posudku, způsobu 

vedení evidence posudků, o průkazu a o znalecké pečeti. Navrhovaná právní úprava však 

nepředstavuje dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů nad rámec znaleckého 

zákona, jehož dopady ve vztahu k ochraně soukromí již byly posouzeny v rámci legislativního 

procesu týkajícího se návrhu znaleckého zákona. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky Corruption Impact Assessment: 

Korupční rizika jsou spojena s navrhovanou právní úpravou zkoušek. Ostatní části právní 

úpravy (náležitosti žádosti o zápis do seznamu znalců, průkaz, znalecká pečeť, pojištění, 

náležitosti znaleckého posudku, postup při zpracování znaleckého posudku, způsob vedení 

evidence znaleckých posudků) korupční rizika nevykazují. 
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(1) Povaha právní úpravy 

Právní úprava je v mezích stanovených znaleckým zákonem navržena v zájmu dosažení 

účelu znaleckého zákona. Ustanovení navrhované právní úpravy, kterých se korupční rizika 

týkají, tedy navrhovaná úprava zkoušek, jsou do značné míry po obsahové stránce obdobou 

jiných právních úprav jiných profesních zkoušek (justiční zkouška, zkouška insolvenčního 

správce apod.). Navrhovaná právní úprava je tedy rozsahem a obsahem přiměřená předmětu 

úpravy. 

Rozsah ukládaných povinností odpovídá účelu zkoušek – žadatel bude muset skládat 

písemný test (obecná část vstupní zkoušky) a bude muset absolvovat ústní pohovor (zvláštní 

část vstupní zkoušky), o žádosti o zápis do seznamu znalců je vedeno správní řízení (zkouška 

je skládána po zahájení správního řízení), což je řešení vyplývající z § 10 odst. 3 znaleckého 

zákona. Dosavadní soudní znalci mají možnost skládat pouze obecnou část zkoušky (pokud 

žádost podají do 5 let od nabytí účinnosti znaleckého zákona – srov. § 46 znaleckého zákona). 

Nedochází k excesivnímu rozšiřování kompetencí orgánů veřejné správy (veřejné moci), 

neboť navrhovaná právní úprava vychází z dosavadních kompetencí dotčených orgánů. Na 

organizaci s hodnocení zkoušek se má podílet více subjektů (předkladatel, osoby připravující 

testové otázky, členové zkušební komise). 

Neúspěch žadatele při vstupní zkoušce vede k tomu důsledku, že žadatel není zapsán do 

seznamu znalců. Tento následek nelze chápat jako nepřiměřený, protože zkouškou se má ověřit, 

zda žadatel je schopen řádně vykonávat znaleckou činnost. 

Právní úprava zkoušek je konkrétní v míře dostatečné pro právní jistotu žadatelů při 

zohlednění charakteru předmětu právní úpravy, kterým jsou zkoušky znalců ze všech 

znaleckých oborů, odvětví a popřípadě specializací, které se týkají všech oborů lidské činnosti. 

Procesní postupy jsou upraveny ve výše popsaném rozsahu. Některé lhůty vyplývají ze 

znaleckého zákona (zejména § 10 znaleckého zákona), rozsah podkladů požadovaných pro 

rozhodnutí o žádosti o zápis do seznamu znalců vyplývá ze znaleckého zákona (§ 5 a násl. 

znaleckého zákona). 

Kritéria pro hodnocení zkoušky odpovídají skutečnosti, že zkouška se týká všech 

znaleckých oborů a odvětví, popřípadě specializací, a jsou stanovena znaleckým zákonem (§ 10 

odst. 1 znaleckého zákona). 

Právní úprava zkoušek je standardní. Jak je uvedeno výše, úprava zkoušek je srovnatelná 

s úpravou zkoušek insolvenčních správců, justičních zkoušek apod. 

Dotčené osoby budou muset nově skládat obecnou část vstupní zkoušky (stávající soudní 

znalci budou přezkušováni), nicméně obecná část zkoušky je zaměřena zejména na novou 

právní úpravu (znalecký zákon a prováděcí předpisy), na právní úpravu řízení, ve kterých se 

vykonává znalecká činnost (např. občanský soudní řád). Jde tedy o znalosti, které znalec ke své 

činnosti nezbytně potřebuje. Noví znalci (žadatelé, kteří se chtějí stát znalci nově) budou muset 

skládat zkoušku v plném rozsahu (tedy včetně zvláštní části vstupní zkoušky, kterou se ověřují 

znalosti a schopnosti vztahující se k určitému znaleckému oboru a odvětví, případně 

specializaci), a to opět za účelem ověření, že mohou vykonávat znaleckou činnost. Dále budou 
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muset všichni žadatelé prokázat splnění dalších podmínek pro výkon znalecké činnosti – tyto 

podmínky však vyplývají ze znaleckého zákona. 

Pokud žadatel zkoušku nesplní, nebude moci vykonávat znaleckou činnost. 

Předkladatel navrhuje právní úpravu vstupní zkoušky tak, aby omezil korupční rizika na 

minimum.  

Riziko korupce jako systémového jevu je omezováno zejména skutečností, že na průběhu 

správního řízení včetně zkouškového procesu se podílí velké množství subjektů a že žadatel má 

možnost obrany. Je zde též dána možnost i přímé veřejné kontroly (průběh ústního pohovoru je 

veřejný). 

Právní úprava rozdílové zkoušky v zásadě odpovídá právní úpravě vstupní zkoušky s tím 

rozdílem, že rozdílová zkouška nemá zvláštní část. 

 

(2) Rozhodování 

Osoby podílející se na hodnocení zkoušky si nemohou vybírat žadatele a žadatel si 

nemůže zvolit své hodnotitele. 

Pokud jde o hodnocení zkoušky, jednotnost je limitována rozdíly mezi jednotlivými 

obory, odvětvími a popřípadě specializacemi. Při hodnocení zkoušky jsou potřebné specifické 

odborné znalosti, čímž je omezován okruh možných hodnotitelů. Proces rozhodování se děje 

v rámci správního řízení, resp. zkouškového procesu (který sám o sobě není správním řízením), 

je veden spis, o průběhu zkoušky se pořizuje protokol, ústní pohovor (tedy zvláštní část 

zkoušky) je veřejný. Úprava zkouškového procesu umožňuje předejít negativnímu výsledku 

pro žadatele, je-li to procesně racionální (námitky proti hodnocení písemného testu, námitka 

podjatosti člena zkušební komise), výsledek zkoušky se projeví ve výsledku správního řízení – 

tomu se žadatel může bránit prostředky správního řádu a soudního řádu správního. Interní 

kontrola odpovídá skutečnosti, že správní řízení je vedeno správním orgánem (kontrola je tedy 

možná v mezích příslušných právních předpisů upravujících činnost veřejné správy). 

Odpovědnost konkrétních osob je dohledatelná. Bude známo, kdo se podílel na průběhu 

správního řízení i na průběhu zkoušky. 

Odpovědnost je rozdělena mezi vyšší počet osob jednak z důvodů praktických – pro celý 

proces je třeba učinit úkony různého charakteru (administrativní, úkony vyžadující právnické 

vzdělání, úkony vyžadující věcnou znalost znaleckých oborů, odvětví, popřípadě specializací), 

jednak za účelem omezení korupčních rizik. 

Odpovědná osoba může nést veškeré důsledky vyplývající z právního řádu – trestní 

odpovědnost, kárná odpovědnost, majetkoprávní odpovědnost. 

Možnosti obrany zohledňují časové hledisko – v některých případech je možné a nutné 

se bránit hned – a to za účelem procesní racionality (námitky proti hodnocení testu, námitka 

podjatosti člena zkušební komise). Možnosti obrany jsou efektivní v rozumně dosažitelné míře. 
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(3) Transparentnost 

Relevantní informace budou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách 

předkladatele, a to při respektování požadavku na neveřejnost správního řízení. Systém 

uveřejňování je inspirován částečně systémem uveřejňování používaným při zkouškách 

insolvenčních správců. Informace o hodnocení zkoušky budou uveřejněny na internetových 

stránkách předkladatele (zpravidla před tímto uveřejněním se výsledky dozví individuálně též 

uchazeč). Podle znaleckého zákona bude též uveřejněn závazný formulář žádosti o zápis do 

seznamu znalců. 

 

(4) Významnost korupčních rizik 

Mezi faktory zvyšující pravděpodobnost výskytu korupčního jednání patří skutečnost, že 

hodnocení zvláštní části zkoušky (ústního pohovoru) bude prováděno odborníky v příslušném 

oboru, odvětví, popřípadě specializaci, přičemž správnost může posoudit jen jiný odborník se 

stejným odborným zaměřením, a dále skutečnost, že rozhodnutí může mít významné profesní 

dopady na žadatele. Tyto faktory se projeví v různé míře v závislosti na jednotlivých oborech, 

odvětvích, popřípadě specializacích. Zároveň ovšem platí, že počet osob majících vliv na 

výsledek správního řízení snižuje toto riziko. Důsledky uskutečněného korupčního jednání ve 

formě vytváření klientelistických sítí, ovládnutí příslušné agendy zájmovými skupinami 

popřípadě přímo kriminálními strukturami s následným podstatným narušením důvěry 

veřejnosti v demokratický právní stát, mohou nastat při dlouhodobějším výskytu korupčního 

jednání. Případná škoda na veřejných prostředcích by též vznikala spíše na základě 

dlouhodobého výskytu korupčního jednání a nepřímo. 

Předkladatel hodnotí na základě výše uvedeného významnost korupčních rizik jako 

nízkou až střední v závislosti na oboru, odvětví, popřípadě specializaci. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Dopady na bezpečnost a obranu státu se nepředpokládají. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

V navrženém ustanovení je vymezen předmět úpravy, který odpovídá zmocněním dle 

znaleckého zákona. 

 

K § 2 

Ustanovení je navrženo na základě zmocnění v § 11 odst. 6 znaleckého zákona. Navržené 

ustanovení upravuje náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců. Žadatel v žádosti 

uvede údaje, které jsou potřebné pro ověření splnění podmínek pro výkon znalecké činnosti. 

Pokud jde o vstupní zkoušku znalce (rozdílovou zkoušku), její splnění je též jednou 

z podmínek. Po doručení žádosti ministerstvo umožní žadateli vykonat vstupní zkoušku znalce 

(rozdílovou zkoušku). Doručením žádosti se zahajuje správní řízení. Zkouška se tak koná po 

zahájení správního řízení, nicméně samotný zkouškový proces není správním řízením; úkony 

činěné v rámci zkouškového procesu jsou úkony ve smyslu § 158 odst. 1 správního řádu.  

Náležitostí formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců je též údaj, zda žadatel žádá o 

umožnění vykonání vstupní zkoušky, případně rozdílové zkoušky. Ne ve všech případech totiž 

žadatel musí některou z těchto zkoušek vykonat – vstupní zkoušku nemusí vykonat žadatel, 

který je právnickou osobou, a dále žadatel, který je fyzickou osobou, pokud bude zapisován do 

seznamu znalců v případě, že se budou považovat za splněné obě části vstupní zkoušky podle 

§ 46 odst. 3 znaleckého zákona ve spojení s § 10 odst. 2 věta druhá znaleckého zákona. Další 

náležitostí je též údaj, kterou část vstupní zkoušky žadatel hodlá vykonat, zda obě nebo jen 

jednu z nich a případně kterou. 

 

K § 3 až 11 

Navržená ustanovení upravují obecnou část vstupní zkoušky znalce. 

Obecná část vstupní zkoušky znalce se koná formou písemného testu. Písemným testem 

se mají ověřit zejména znalosti právních předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení, 

ve kterých se znalecká činnost vykonává, a znalosti náležitostí znaleckého posudku. 

Požadované znalosti a schopnost budou ověřovány pouze v rozsahu potřebném pro výkon 

znalecké činnosti. Účelem zkoušky totiž není ověřit takové právní znalosti a schopnosti, které 

se vyžadují v případě osob, které usilují o vstup do právnické profese. Typicky se tedy ověří 

znalost zejm. znaleckého zákona a prováděcích předpisů a dále např. ustanovení procesních 

kodexů, která se vztahují ke znalecké činnosti.  

Žadatel bude oprávněn pracovat s právním informačním systémem, tedy např. s ASPI, 

Codexis nebo Beck-online. Dalším programovým vybavením zpřístupněným ministerstvem lze 

rozumět zejména rozhraní, ve kterém se bude vykonávat písemný test. Předkladatel zamýšlí 
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informovat žadatele o používaném programovém vybavení s dostatečným předstihem, 

zpravidla prostřednictvím internetových stránek předkladatele. 

Žadatel může dle znaleckého zákona podat žádost o zápis do seznamu znalců souhrnně 

pro více oboru, odvětví nebo specializací – v takovém případě je možné, že zvláštní část vstupní 

zkoušky (srov. § 12 a násl.) se musí skládat z více ústních pohovorů (aby bylo možné ověřit 

potřebné znalosti a schopnost vypracovat znalecký posudek ve všech dotčených oborech, 

odvětvích a specializacích), v případě obecné části vstupní zkoušky se však test koná pouze 

jeden (srov. k tomu též § 10 odst. 2 věta druhá znaleckého zákona). 

Právní úprava počítá s možností žadatele doplnit své odpovědi o odůvodnění, a to 

v případě, že žadatel podle prozatímního hodnocení testu nesplnil obecnou část vstupní 

zkoušky. Žadatel tak bude mít možnost odůvodnit odpovědi, které jsou prozatímně hodnoceny 

jako nesprávné, a odvrátit tak pro sebe nepříznivý důsledek ve formě neúspěchu při obecné 

části zkoušky. Na toto odůvodnění bude mít dalších 60 minut. Za tím účelem mu bude 

zpřístupněna nabídka všech odpovědí s označením správné odpovědi a odpovědi žadatele. 

Jestliže žadatel úspěšně dokončil test, nebo jej dokončil neúspěšně a rozhodl se 

nepokračovat v testu, je vyrozuměn o výsledku obecné části vstupní zkoušky okamžitě. Pokud 

byl žadatel vyloučen nebo odstoupil, je o výsledku vyrozuměn bezprostředně po odstoupení 

nebo vyloučení. 

Je též možné, že žadatel bude vyrozuměn o výsledku obecné části vstupní zkoušky jinak 

než podle § 11 odst. 1 nebo 2. V takovém případě je vyrozuměn o výsledku též zvlášť 

(písemně), a to dle § 11 odst. 3 (jde-li např. o případ, kdy žadatel podle prozatímního hodnocení 

testu neuspěl, rozhodl se pokračovat v testu, přičemž ministerstvo posuzuje doplnění 

odpovědí). 

 

K § 12 až 16 

Zvláštní část vstupní zkoušky má formu ústního pohovoru. Ústní pohovor se koná před 

zkušební komisí. Zvláštní část vstupní zkoušky je veřejná (oproti obecné části, která je 

neveřejná).  

Žadatel při ústním pohovoru též obhajuje zkušební znalecký posudek, který musí žadatel 

pro účely zkoušky zpracovat, aby mohl být naplněn zákonný požadavek vyplývající z § 10 odst. 

1 znaleckého zákona, podle kterého se zvláštní částí vstupní zkoušky ověřuje schopnost 

žadatele vypracovat znalecký posudek. 

Návrh v § 13 zohledňuje, že žadatel se může jednou žádostí o zápis do seznamu znalců 

domáhat současně zápisu pro více oborů, odvětví nebo specializací. Této skutečnosti je třeba 

přizpůsobit též konkrétní úpravu vstupní zkoušky.  

Návrh tedy počítá s možností, že zvláštní část zkoušky bude sestávat z více ústních 

pohovorů, pokud to vyžaduje účel vstupní zkoušky podle § 10 odst. 1 znaleckého zákona. 

Záměrně je jako kritérium stanoven účel vstupní zkoušky, protože v některých případech bude 

možné během jednoho pohovoru před jednou komisí ověřit potřebné znalosti a schopnosti ze 

všech oborů, odvětví nebo specializací, v jiných případech bude třeba více ústních pohovorů 
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před stejnou komisí, v jiných více pohovorů před více komisemi. Takto obecně formulované 

kritérium (účel vstupní zkoušky) je navrženo z toho důvodu, že znalecká činnost je vykonávána 

prakticky ve všech oborech lidské činnosti a nelze tedy dopředu určit, kolik ústních pohovorů 

bude potřeba. Pokud jde o termíny, budou situace, kdy lze pohovory konat ve stejný den, dále 

situace, kdy pohovory ve stejný den nebude možné konat.  Předkladatel bude postupovat tak, 

aby počet pohovorů byl co nejnižší, pokud to bude možné. 

V § 14 a 15 jsou upraveny některé otázky týkající se zkušebního znaleckého posudku. 

Zadání zkušebního znaleckého posudku si připravuje žadatel, nicméně ministerstvo toto zadání 

posuzuje. Kritériem posouzení je opět účel vstupní zkoušky. Zadání znaleckého posudku tedy 

musí být vhodné z hlediska ověření schopnosti žadatele vypracovat znalecký posudek 

(srov. § 10 odst. 1 znaleckého zákona), zpracování zkušebního znaleckého posudku tedy musí 

být v odpovídající míře obtížné, musí jít o posudek, který lze při ústním pohovoru obhájit, apod. 

Toto posouzení je ministerstvem provedeno pouze, pokud se má konat zvláštní část zkoušky 

(srov. § 14 odst. 3). 

V pozvánce na zvláštní část zkoušky ministerstvo uvede, jaké pomůcky jsou dovolené. 

Zatímco v případě obecné části vstupní zkoušky jsou povolené pomůcky vždy stejné (kromě 

psacích potřeb též právní informační systém a další programové vybavení poskytnuté 

ministerstvem), v případě zvláštní části zkoušky se pomůcky mohou lišit, a to v závislosti na 

znaleckém oboru a odvětví, případně specializaci (např. specializované programové vybavení, 

kterým ministerstvo nedisponuje). Nikdy se však nesmí jednat o pomůcky, jejichž užití by bylo 

v rozporu s účelem zvláštní části vstupní zkoušky vyjádřeným v § 10 odst. 1 znaleckého 

zákona. 

 

K § 17 až 19 

Ústní pohovor trvá nejdéle 120 minut a jeho průběh řídí předseda zkušební komise nebo 

jím pověřený člen zkušební komise. Zkušební komise (nikoliv pouze její předseda nebo člen 

komise pověřený řízením průběhu ústního pohovoru) též může žadatele vyloučit ze vstupní 

zkoušky (ze vstupní zkoušky může žadatele vyloučit též ministerstvo, a to v průběhu obou částí 

vstupní zkoušky – srov. § 26 odst. 2 návrhu vyhlášky). 

Žadatele hodnotí zkušební komise. Pokud podle jejího názoru žadatel osvědčil znalosti 

požadované znaleckým zákonem a schopnost vypracovat znalecký posudek, žadatel splnil 

zvláštní část vstupní zkoušky. 

O výsledku zvláštní části vstupní zkoušky je žadatel vyrozuměn zkušební komisí nebo 

ministerstvem. Úprava vyrozumívání o výsledku zvláštní části vstupní zkoušky je obdobou 

úpravy vyrozumívání o výsledku obecné části vstupní zkoušky (§ 11).  

 

K § 20 

Navrhovaná právní úprava hodnocení zohledňuje skutečnost, že v některých případech se 

obecná část vstupní zkoušky (§ 10 odst. 2 věta druhá znaleckého zákona) nebo zvláštní část 

vstupní zkoušky (§ 46 odst. 3 znaleckého zákona) považuje za splněnou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDA5S)



11 

V případě, že žadatel byl vyloučen ze vstupní zkoušky nebo od ní odstoupil, nesplnil tu 

část vstupní zkoušky, při které k této skutečnosti došlo. V takovém případě je hodnocen 

stupněm neuspěl. 

 

K § 21 

Žadatel je vyrozuměn o výsledku vstupní zkoušky zkušební komisí nebo ministerstvem, 

a to v závislosti na tom, kdo žadatele vyrozumívá o výsledku zvláštní části vstupní zkoušky 

(např. pokud žadatele vyrozumívá o výsledku zvláštní části vstupní zkoušky zkušební komise, 

vyrozumí jej o výsledku vstupní zkoušky též zkušební komise). 

Dále se navrhuje upravit vyrozumívání o výsledku vstupní zkoušky pro případ, že žadatel 

nesplnil obecnou část (neuspěl při testu) – v takovém případě totiž pro žadatele neúspěšně končí 

celá vstupní zkouška. Stejně tak v případě, že se vstupní zkouška skládá pouze z obecné části, 

platí, že v takovém případě je žadatel neúspěšný při celé zkoušce, jestliže nesplnil její obecnou 

část. V těchto dvou případech je tedy třeba žadatele vyrozumět současně s vyrozuměním o 

výsledku obecné části vstupní zkoušky též o výsledku (celé) vstupní zkoušky, protože pro něj 

v těchto případech celá zkouška končí. 

Od vyrozumění o výsledku vstupní zkoušky se v případě, že se žadatel hodnotí stupněm 

„neuspěl“, počítá lhůta k podání žádosti o opakování vstupní zkoušky (je-li opakování 

přípustné). 

 

K § 22 až 24 

Navrhuje se též upravit některé otázky ustanovování členů zkušební komise do funkce a 

vnitřního chodu zkušební komise. 

Do zkušební komise mají být vybírány osoby, které splňují odborné a další předpoklady 

potřebné pro působení v komisi. Dalšími předpoklady jsou zejména odpovídající komunikační 

dovednosti a další předpoklady potřebné pro řádnou organizaci a průběh ústního pohovoru, 

věrohodnost dané osoby, její časové možnosti apod.  

Znalci nebudou mít ve zkušební komisi většinu, neboť není cílem předkladatele, aby se 

zkušební komise skládaly výhradně či převážně ze znalců, ale nebude zřejmě zcela možné ani 

účelné znalce úplně ze zkušebních komisí vyloučit. Naopak je vhodné, aby se členové 

rekrutovali zejména z akademické sféry, z jednotlivých profesních komor, z věcně příslušných 

resortů či jiných správních úřadů majících danou problematiku na starosti apod. Dnes jsou 

takové osoby v poradních sborech, které se po odborné stránce podílejí na výběru znalců, znalci 

také. Členy zkušebních komisí budou též právníci. 

 

K § 25 a 26 

Žadatel musí prokázat svou totožnost před zahájením každé části vstupní zkoušky. 

Žadatel má též možnost odstoupit od vstupní zkoušky. 
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K § 27 až 30 

Navrhuje se též upravit některé podrobnosti týkající se žádosti o opakování zkoušky, 

žádosti o jiný termín a žádosti o jiný náhradní termín. 

V § 27 se navrhuje upravit lhůtu pro včasnou omluvu. Omluva je podána včas, pokud ji 

žadatel doručil ministerstvu bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o důvodech omluvy 

(příčině neúčasti).  

V § 27 se rozlišují vážné důvody neúčasti a důvody hodné zvláštního zřetele, neboť tyto 

pojmy užil zákonodárce v § 10 odst. 6 a 7 znaleckého zákona. Tyto pojmy jsou přitom převzaty 

z § 24 odst. 4 a 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Uvedené pojmy je proto třeba vykládat shodně. Podobně jako v případě insolvenčních 

správců se vážným důvodem rozumí nenadálé důvody, nepředvídatelné nebo ty, které není 

žadatel schopen bez způsobení větších komplikací odvrátit. Typově lze rozdělit vážné důvody 

na rodinné (úmrtí v rodině), pracovní (důvody, za které se poskytuje pracovní volno s náhradou 

mzdy) a zdravotní (vyšetření u lékaře). Na důvody hodné zvláštního zřetele jsou kladeny vyšší 

nároky než na vážné důvody. Důvody hodné zvláštního zřetele jsou skutečnosti, které žadatel 

nemůže ovlivnit svou vůlí. Typicky se tak jedná o zdravotní důvody (hospitalizace, pracovní 

neschopnost či nezbytné operativní zákroky). V úvahu přichází také živelní pohromy a 

dopravní nehody.  

V § 28 jsou upraveny následky vad a opožděnosti ve formě nepřihlížení.  

V § 29 se navrhuje výslovně stanovit pravidlo, ze kterého vyplývá, že za jedno opakování 

vstupní zkoušky se považuje též situace, kdy žadatel nejprve opakuje obecnou část vstupní 

zkoušky a následně při téže vstupní zkoušce opakuje též její zvláštní část.  

Žadatel není povinen opakovat obě části vstupní zkoušky, pokud nesplnil jen její zvláštní 

část. 

V odstavci 3 se navrhuje pravidlo, které navazuje na § 10 odst. 2 větu druhou znaleckého 

zákona. Podle § 10 odst. 2 věty druhé znaleckého zákona platí, že pokud žadatel vykonal 

vstupní zkoušku včetně obecné části a v následujících třech letech podá žádost o zápis do 

seznamu znalců pro jiný obor nebo odvětví (než pro které složil předchozí vstupní zkoušku, 

jejíž součástí byla obecná část), nemusí při další vstupní zkoušce znovu vykonat též její 

obecnou část. 

Toto pravidlo je třeba promítnout do úpravy opakování zkoušky, tedy v případě že 

(zjednodušeně řečeno) uplynou mezi zkouškami více než 3 roky, žadatel musí při opakování 

vykonat i obecnou část vstupní zkoušky, přestože se původně obecná část vstupní zkoušky 

považovala za splněnou podle § 10 odst. 2 věty druhé znaleckého zákona. 

V § 30 se navrhuje upravit některé otázky týkající se opakování zvláštní části vstupní 

zkoušky, která se skládá z více ústních pohovorů. Účelem právní úpravy je stanovit, že 

opakování zvláštní části vstupní zkoušky se týká pouze toho ústního pohovoru, při kterém 

žadatel neuspěl. 
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K § 31 

O průběhu vstupní zkoušky se pořizuje protokol. Navrhuje se stanovit jeho náležitosti a 

přílohy tak, aby bylo možné z protokolu a příloh přezkoumat její průběh. Protokol o průběhu 

vstupní zkoušky není protokol ve smyslu § 18 správního řádu, který se sepisuje o všech úkonech 

souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení; také v tomto 

ohledu je návrh inspirován právní úpravou zkoušek insolvenčních správců (srov. § 13 vyhlášky 

č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění 

pozdějších předpisů).  

 

K § 32 

Výsledky obecné a zvláštní části vstupní zkoušky a vstupní zkoušky mají být v zájmu 

transparentnosti uveřejněny na internetových stránkách předkladatele (shodná je praxe 

v případě zkoušek insolvenčních správců). 

 

K § 33 

Navrhovaná právní úprava rozdílové zkoušky vychází z § 12 znaleckého zákona, který 

upravuje rozdílovou zkoušku, a to odlišně ve srovnání s § 10 odst. 1 znaleckého zákona, ve 

kterém je upravena vstupní zkouška. Těmto rozdílům odpovídá speciální úprava v odstavci 1 a 

2. V ostatním se však postupuje jako v případě vstupní zkoušky, jejíž zvláštní část se považuje 

za splněnou (tedy ve své podstatě zkouška, která sestává pouze z obecné části). I při rozdílové 

zkoušce se tedy skládá písemný test, je možnost pokračovat v testu v případě neúspěchu v 

rámci prozatímního hodnocení atd. 

 

K § 34 a 35 

Jednotný vzor průkazu je uveden v příloze k vyhlášce. V příloze jsou též stanoveny 

náležitosti průkazu. Nový vzor má nahradit dosavadní vzor stanovený § 10 a přílohou č. 5 

instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-

ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách. 

Průkaz se vydává na dobu výkonu znalecké činnosti (srov. k tomu § 14 odst. 5 znaleckého 

zákona). 

Jednotná úprava pečeti a barva znalecké pečeti je navržena v zásadě podle dosavadní 

právní úpravy. Je též zohledněna dosavadní praxe. 

Typicky se počítá s tím, že v jeden okamžik bude mít znalec pro stejný rozsah oprávnění 

pouze jednu pečeť, neboť zákon vyžaduje, aby znalec vykonával znaleckou činnost osobně, a 

to i pokud znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři (srov. k tomu § 1 odst. 4 

znaleckého zákona). Vydání více pečetí by tedy mělo být postupné a má praktické opodstatnění 

např. pro případ ztráty pečeti. 
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K § 36 

Minimální limity pojistného plnění z pojištění znalce jsou navrženy shodně pro všechny 

obory, odvětví a případně specializace. Rozdílná výše limitu je však stanovena v závislosti na 

tom, zda jde o znalce nebo o znaleckou kancelář nebo znalecký ústav. Úprava vychází 

z předpokladu, že z činnosti znalce vzniká zpravidla menší újma, než je tomu v případě 

znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu, které by měly být podle znaleckého zákona 

ustanovovány ke zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících 

zvláštního posouzení.  

Je však třeba připomenout, že podle § 22 odst. 1 část věty před středníkem znaleckého 

zákona musí být znalec, znalecká kancelář i znalecký ústav (srov. ovšem též § 22 odst. 2 

znaleckého zákona) pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti 

s výkonem znalecké činnosti tak, aby výše limitu byla úměrná možným újmám, které lze 

v rozumné míře předpokládat. Uvedené se týká všech oborů, odvětví a specializací. Vyhláškou 

se stanovuje pouze minimální limit (§ 22 odst. 3 znaleckého zákona), tedy minimální výše 

limitu. Na povinnosti podle § 22 odst. 1 část věty před středníkem znaleckého zákona návrh 

vyhlášky ničeho nemění. 

 

K § 37 

Tímto ustanovením má být proveden zákonný požadavek na pravdivost, úplnost a 

přezkoumatelnost znaleckého posudku. Znalecký posudek má podat úplnou a pravdivou 

informaci, přičemž tato skutečnost má být zpětně přezkoumatelná. 

Požadavek, aby znalecký posudek neobsahoval smyšlenku, zkreslení nebo omyl, je 

inspirován pravidly etiky vědeckého výzkumu, která se týkají pochybení ve výzkumu (research 

misconduct) ve formě fabrication, falsification a plagiarism. 

Fabrication je vymýšlení, domýšlení, nepodložené vytváření zejména samotných dat. 

Falsification je falšování, pozměňování, zkreslování zejména výsledků analýz nebo samotného 

zdroje dat. 

V případě požadavku na úplnost, pravdivost a přezkoumatelnost znaleckého posudku 

nehraje roli zavinění znalce. Z hlediska požadavku na úplnost, pravdivost a přezkoumatelnost 

znaleckého posudku tedy není rozhodné, zda znalec zavinil, že znalecký posudek obsahuje 

smyšlenku, zkreslení nebo omyl (např. nesprávná – smyšlená – data lze převzít z věrohodného 

zdroje, který je ve znaleckém posudku uveden, přičemž znalec nemohl seznat, že data jsou nebo 

mohou být smyšlená). 

Navrhovaná právní úprava – rozdílně od forem pochybení ve výzkumu (research 

misconduct) – výslovně zapovídá též jakýkoliv omyl, protože též omyl je na újmu úplnosti, 

pravdivosti a přezkoumatelnosti znaleckého posudku. 

Důvod, pro který je navrhovaná právní úprava inspirována výše uvedenými pravidly o 

formách pochybení ve výzkumu (research misconduct), je ten, že jde o pravidla tzv. publikační 

etiky. V případě zpracování znaleckého posudku přitom jde též – jako v případě vědeckého 
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publikování – o podání určité sofistikované zprávy (byť znalecký posudek nemusí a zpravidla 

není vědeckou publikací), protože bývá zpracován zpravidla na úrovni odbornosti, přičemž 

zpracován má být stručně a laikům co nejsrozumitelnějším jazykem. Problémy spojené s 

publikováním výsledků výzkumu jsou tedy podobné problémům spojeným se zpracováním 

znaleckého posudku.  

Současná právní úprava stanovující povinnou strukturu znaleckého posudku (nález a 

posudek podle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb.) výslovně neodráží nezbytný, a tedy úplný 

postup znalce. Přezkoumatelnost znaleckého posudku má být proto nově zajištěna 

mj. požadavkem přesně vymezených, pro úplnost a pravdivost znaleckého posudku nezbytných 

a obsahově jednoznačně odlišitelných kroků postupu při zpracování znaleckého posudku 

(viz § 50). Tento strukturální požadavek má umožnit hodnocení postupu znalce rozlišeně, tedy 

tak, aby bylo možné seznat, zda a jak znalec učinil všechny nezbytné, na sebe vzájemně 

navazující kroky, aby dospěl k samotné odpovědi na zadanou odbornou otázku. Jak je uvedeno 

výše, strukturovaný postup znalce při zpracování znaleckého posudku je analogický 

jakémukoliv sofistikovanému postupu při podávání odborných zpráv. Jednotlivé předepsané 

kroky jsou provázány tak, že následující krok kontroluje úplnost i pravdivost kroku předchozího 

(iterativní princip) (§ 50 až 57). 

Tato provázanost je základním předpokladem jak obsahové úplnosti znaleckého posudku 

jako celku, tak jeho pravdivosti. Znalec musí do posudku uvést, jak 

 vybral zdroj dat ve vztahu k odborné otázce, která je zadána ještě před 

zpracováváním posudku, a s ohledem na způsob sběru či tvorby dat,  

 sebral či vytvořil data s ohledem na způsob jejich zpracování,  

 zpracoval (připravil) data pro analýzu, a 

 data analyzoval s ohledem na hned následující interpretaci výsledků, ze které má 

vyplynout odpověď na zadanou odbornou otázku (závěr posudku). 

Zvláštním krokem v povinném postupu znalce je kontrola postupu, kterou musí znalec 

provést hned před formulací samotného závěru posudku. Tento krok je požadavkem na 

explicitní kontrolu správnosti celého postupu znalcem, formou výčtu všech skutečností, které 

mají nebo by mohly mít vliv na závěr posudku. 

Mj. tento krok má zajistit zákonný požadavek na pravdivost znaleckého posudku. Znalec 

musí být schopen rozpoznat slabá místa svého postupu (srov. k tomu též § 1 odst. 3, § 39 odst. 

1 písm. b/ a § 40 odst. 1 písm. a/ znaleckého zákona), jako například neúčelný výběr jediného 

zdroje dat, nedostatečná kvalita nebo kvantita získaných dat, neúčelné znehodnocení či 

spotřebování dat (typicky biologických vzorků) při jejich zpracování, znemožňující zopakování 

analýz (revizi), chybné výsledky vlivem nesprávné analýzy dat, zkreslení při interpretaci dat, 

formulace závěru (odpovědi na zadanou odbornou otázku), který nemá oporu ve výsledcích 

apod. Znalec musí případná slabá místa korektně uvést, pokud se mu je nepodaří odstranit. 

Znalecký posudek tedy musí být zprávou o postupu znalce, a to postupu, který znalec při 

zpracování znaleckého posudku skutečně použil. Znalecký posudek musí zachovat tento postup 
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úplně a srozumitelně, a to včetně popis použitých metod, přičemž použitou metodou se rozumí 

též použitý postup. Znalecký posudek musí být srozumitelný tomu, komu je určen. 

Metodou se rozumí obecně nebo publikačně akceptovaný soubor optimalizovaných 

dílčích kroků. Užití metod je předpokládáno zejména u znaleckých oborů s vědeckým 

základem. Postupem se rozumí logicky odůvodněný a explicitně popsaný soubor dílčích kroků. 

Užití postupů se předpokládá u znaleckých oborů bez vědního základu nebo tam, kde není 

možné či účelné užít žádnou ze známých metod (příkladně některé experimentální postupy). 

 

K § 38 

Ustanovení upravuje obsah titulní strany znaleckého posudku. Znalec, zadavatel, 

konzultant a jiná osoba podílející se na zpracování znaleckého posudku se označují údaji 

zapisovanými do evidence posudků (§ 58 a příloha č. 2 návrhu vyhlášky). 

Odstavec 3 je speciálním ustanovením, které se týká revizního znaleckého posudku.  

 

K § 39 

Ustanovení upravuje náležitosti zadání znaleckého posudku. Zadání znaleckého posudku 

především obsahuje odbornou otázku zadanou zadavatelem. Jde o otázku, na kterou má znalec 

odpovědět a tuto odpověď má uvést v závěru znaleckého posudku. Otázka musí být 

zformulována tak, aby se znalec zabýval pouze skutečnostmi z oblasti své odbornosti. Není tím 

však dotčena možnost přizvat konzultanta, a to za předpokladů stanovených znaleckého 

zákonem (srov. § 23 znaleckého zákona). 

Dále zadání obsahuje údaj o účelu znaleckého posudku, tedy zda má být například 

předložen v soudním řízení jako důkazní prostředek. 

Dále je náležitostí zadání znaleckého posudku uvedení skutečností, kterou mohou mít 

vliv na přesnost znaleckého posudku. Je tedy povinností zadavatele sdělit znalci i tyto 

skutečnosti, takže je znalec může při zpracování znaleckého posudku zohlednit. Pokud 

zadavatel takové skutečnosti nesdělil (např. protože mu nejsou žádné takové skutečnosti 

známy), znalec to v zadání uvede. 

 

K § 40 až 43 

Ustanovení § 40 upravuje náležitosti výčtu podkladů, nálezu, odůvodnění a závěru. Obsah 

těchto částí odráží postup znalce při zpracování znaleckého posudku, resp. jednotlivé kroky 

tohoto postupu.  

Závěr kromě citace zadané odborné otázky a odpovědi na ni obsahuje též případně 

skutečnosti snižující přesnost závěru (je míněna přesnost v širším smyslu, srov. § 28 odst. 5 

věta druhá znaleckého zákona), kterými jsou míněny jednak skutečnosti podmiňující správnost 

závěru, jednak jiné skutečnosti snižující přesnost závěru [které vedou např. k nutnosti vyjádřit 
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odpověď na zadanou odbornou otázku intervalem (např. obvyklá cena od 100 000 Kč do 

120 000 Kč)].  

V § 42 se navrhuje stanovit, že znalec přímo v textu znaleckého posudku označí pasáže, 

na jejichž zpracování se podílel konzultant, případně jiná osoba. Uvede se též, který konzultant 

nebo která jiná osoba se na zpracování dotčené pasáže podílela. Konzultant nebo jiná osoba se 

nemusejí označovat údaji dle § 58, resp. přílohy č. 2, návrhu vyhlášky, postačí, je-li identita 

konzultanta nebo znalce zřejmá. 

Ustanovení § 43 upravuje speciální náležitosti revizního znaleckého posudku. Revizní 

znalec se vyjádří též k postupu znalce, který zpracoval přezkoumávaný posudek, a své 

vyjádření uvede ve zvláštní části svého posudku. Pokud jde o interpretaci výsledků, znalec 

mimo jiné v souvislostech odůvodní, proč jsou závěry revidovaného posudku správné, nebo 

nesprávné. 

 

K § 44 

Ustanovení upravuje náležitosti poslední strany znaleckého posudku. Náležitosti jsou 

upraveny pro případ podání znaleckého posudku v listinné podobě i v elektronické podobě.  

K pravidlům týkajícím se konzultanta srov. § 23 znaleckého zákona. K údajům o 

znalečném srov. § 31 odst. 3 větu druhou znaleckého zákona. 

 

K § 45 až 48 

Ustanovení upravují další náležitosti znaleckého posudku nebo samostatných příloh. 

Navržená právní úprava v zásadě vychází z dosavadní právní úpravy s tím, že i § 45 až 48 

zohledňují dvojí formu znaleckého posudku (listinná a elektronická). 

 

K § 49 

Ustanovení upravuje náležitosti dodatku, místo označení „znalecký posudek“ však titulní 

strana dodatku obsahuje označení „dodatek“ a údaj, ke kterému znaleckému posudku byl 

dodatek zpracován. 

 

K § 50 až 57 

Navrhuje se výslovně stanovit, z jakých kroků se skládá nezbytný postup znalce při 

zpracování znaleckého posudku. 

Účelem § 50 až 57 je podrobnější úprava jednotlivých kroků postupu znalce při 

zpracování znaleckého posudku a vyjasnění základních konceptů tohoto postupu. 

Postupem při zpracování znaleckého posudku se rozumí práce s daty po nezbytných 

krocích. Daty se rozumí vstupní informace, které jsou potřebné k vyřešení zadané odborné 

otázky. 
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Data mají vždy svůj zdroj, musí být určitým způsobem sebrána nebo vytvořena, 

zpracována a analyzována tak, aby znalec dospěl k výsledkům, na jejichž základě může 

odpovědět na zadanou odbornou otázku. 

Zdrojem dat mohou být jak například informační databáze, různé dokumentové spisy, tak 

také lidské tělo (živé či mrtvé), umělecké dílo, havarovaný automobil apod. Zdrojem dat může 

být obecně cokoliv, co poskytne informace potřebné k vyřešení zadané odborné otázky. Je 

důležité, aby znalec vybral správný zdroj dat, zcela konkrétní metodou, a vybraný zdroj dat v 

posudku dostatečně určitě označil a popsal. Znalec musí rovněž zohlednit způsob, jakým budou 

data ze zdroje získána. Správnost výběru zdroje dat je přímo závislá na zadané odborné otázce. 

Odůvodnění výběru zdroje (zdrojů) dat, zejména jeho věrohodnosti a šíře je proto nezbytné pro 

účinnou přezkoumatelnost znaleckého posudku. 

Zdroje dat si lze opatřit (zpřístupnit) různým způsobem. Např. z veřejných zdrojů 

(např. statistiky dostupné online), postupem upraveným procesními řády (např. § 107 odst. 1 a 

2 tr. řádu a § 127 odst. 4 o. s. ř.), případně jinak. Vždy však samozřejmě znalec musí postupovat 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy (což platí pro celý postup při zpracování 

znaleckého posudku). 

Sběr nebo tvorba dat je krok, který hned následuje po výběru zdroje dat. Znalec sbírá 

nebo tvoří data s ohledem na jejich druh a formu. 

Sběrem dat se rozumí takový způsob získávání dat, kdy zdroj je tvořen rozlišenými daty. 

Typicky to mohou být různé cenové či statistické databáze, ale také např. lékařská dokumentace 

apod. 

Je-li zdroj pouze nosičem (věc) nebo nositelem (člověk) nerozlišených dat, musí znalec 

nejprve data vytvořit. Typickým příkladem je psychologické diagnostické interview, v rámci 

něhož posuzovaná osoba odpovídá na otázky psychologa, přičemž interview je klinická metoda 

(metoda v užším smyslu) tvorby dat a posuzovaná osoba je nositel dat. Dalším příkladem jsou 

experimentální postupy tvorby dat jako například písmoznalecký rukopisný experiment, při 

němž se pisatel podle pokynů znalce podepisuje do předem připravených modelových listin. 

V rámci sběru či tvorby dat znalec získává pouze data, která jsou potřebná k vyřešení 

odborné otázky. Znalec užije metody, která umožní získat dostatečně bohatá, srovnatelná či 

jinak vhodná data. Odůvodnění metody, jakou byla sebrána nebo vytvořena data, je proto 

nezbytné pro účinnou přezkoumatelnost znaleckého posudku. 

Dalším krokem, který hned následuje po získávání dat, je zpracování dat. Zpracováním 

dat se rozumí fixace dat a způsob jejich přípravy k analýze. Data jsou fixována vždy s ohledem 

na jejich povahu a formu (videozáznam, přepis, rychlé zamrazení vzorku tkáně apod.). Příprava 

k analýze může být součástí fixace dat nebo je provedena zvlášť, a to vždy s ohledem na způsob 

následné analýzy dat. Význam tohoto kroku v předepsaném postupu znalce je značný, neboť 

fixací a zpracováním dat může dojít k znehodnocení dat nebo dokonce k jejich ztrátě. Proto má 

tento krok vliv nejen na výsledky analýz, ale též na umožnění revizního přezkoumání výsledků 

(zopakování analýzy jiným znalcem). 

Speciální a nezbytnou součástí zpracování dat je validace dat, tedy způsob ověření, zda 

získaná data odpovídají kritériím, která vycházejí ze zadané odborné otázky. Typicky jde 
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například o ověření, zda srovnávací vzorek je vzorkem pouze jedné jediné identity a ne směska. 

Bez správného provedení validace dat nelze mít jistotu, že znalec zejména ve forenzních vědách 

v závěru označí správnou osobu či věc. Odůvodnění metody, jakou byla data zpracována, je 

proto nezbytné pro účinnou přezkoumatelnost znaleckého posudku a má přímý vliv na 

výsledky. 

Hned následujícím krokem po zpracování dat je analýza dat a formulace výsledků této 

analýzy. Analýza dat musí být provedena takovým způsobem, aby znalec výsledky analýzy 

skutečně řešil zadanou odbornou otázku. Nestačí, aby výsledky se zadanou odbornou otázkou 

pouze souvisely. Analýzu dat lze přirozeně považovat za klíčový krok znalcova postupu, neboť 

všechny předcházející kroky mají povahu přípravy pro analýzu. Analýza dat generuje výsledky, 

které umožní vyřešit zadanou odbornou otázku. Odůvodnění metody, jakou byla data 

analyzována, je proto nezbytné pro účinnou přezkoumatelnost znaleckého posudku a má přímý 

vliv na výsledky. 

Dalším hned následujícím nezbytným krokem je interpretace výsledků. Znalec musí v 

tomto kroku přehledně a vhodnou formou nejprve uvést výsledky analýzy dat a následně tyto 

výsledky interpretovat. Interpretací dat se rozumí vhodný způsob uvedení výsledků do 

takových souvislostí, aby vyřešily zadanou odbornou otázku. V rámci interpretace výsledků 

vezme znalec v potaz i ty informace, které vstupují do řešení zadané odborné otázky například 

jako zvláštní okolnosti. Tyto informace, které neprocházejí samotnou analýzou, bývají obvykle 

součástí zadání znaleckého posudku (srov. k tomu § 39 odst. 1 písm. c/), anebo se s nimi znalec 

seznámí v rámci předchozích kroků postupu při zpracování znaleckého posudku. Tato část 

postupu znalce má přímý vliv na formulaci samotného závěru posudku, tedy odpovědi na 

zadanou odbornou otázku. Proto i explicitní uvedení interpretace výsledků je nezbytné pro 

účinnou přezkoumatelnost znaleckého posudku a má přímý vliv na výsledky. 

Před samotnou formulací závěru (závěrů) znaleckého posudku musí znalec provést 

kontrolu svého postupu, kterým dospěl k výsledkům, včetně jejich interpretace. Kontrola 

postupu zahrnuje kontrolu všech předešlých kroků. Kontrola má být provedena za účelem 

ověření přesnosti závěru. Přesností závěru je v návrhu vyhlášky míněna jednoznačnost 

odpovědi na zadanou odbornou otázku (srov. § 28 odst. 5 věta druhá znaleckého zákona).  

Odpověď je jednoznačná, je-li správná (a její správnost není podmíněná) a je-li přesná 

v užším smyslu. Návrh vyhlášky tedy rozlišuje přesnost v širším smyslu (jednoznačnost), 

v rámci které se rozlišuje přesnost v užším smyslu (např. odpověď nemá formu intervalu – 

obvyklá cena ve výši 100 000 Kč až 120 000 Kč) a správnost. V případě správnosti je přitom 

třeba provést kontrolu jednak, zda vůbec je odpověď správná, a dále případně za jakých 

podmínek je správná. 

Pokud podklady nebo metoda neumožňují vyslovit jednoznačný závěr, je potřeba 

odpověď na zadanou odbornou otázku vyjádřit s maximální možnou přesností (např. uvedení 

obvyklé ceny intervalem). Tento krok, tedy kontrola postupu, souvisí především s etikou a 

odborností znalce (srov. § 37). To znamená, že znalec by měl být na základě své odbornosti 

schopen rozpoznat slabá místa svého postupu a tato slabá místa korektně uvést do odůvodnění 

znaleckého posudku, nepodaří-li se mu je odstranit. Proto i explicitní reflexe postupu provedená 

znalcem od výběru zdroje dat až po interpretaci výsledků je nezbytnou součástí postupu při 
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zpracování znaleckého posudku pro účinnou přezkoumatelnost znaleckého posudku a pro 

dohled nad výkonem znalecké činnosti. 

Posledním krokem ve znalcově postupu je samotná formulace závěru znaleckého 

posudku. Závěr posudku je formou odpovědi na zadanou odbornou otázku. Znalec musí závěr 

formulovat výhradně na základě interpretovaných výsledků, a to logicky bezrozporně a podle 

principů logické úspornosti (jasně, stručně a výstižně). Vyžaduje-li to zadaná odborná otázka, 

použije znalec číselného nebo percentuálního vyjádření nebo vyjádření pravděpodobnostní. Je-

li to účelné pro lepší porozumění číselně vyjádřených závěrů, doplní je znalec vhodnou slovní 

interpretaci. Typicky například k vyjádřené podmíněné pravděpodobnosti (Bayesův teorém ve 

forenzních vědách). 

Znalec musí závěr formulovat tak, aby byl odpovědí výhradně na zadanou odbornou 

otázku (otázky). Znalec musí formulovat závěr též tak, aby jeho formulace odrážela deficity v 

postupu zjištěné v kroku kontrola postupu (srov. § 50 písm. f/ a § 37 a 55). To znamená, že musí 

být v závěru explicitně vyjádřena míra přesnosti resp. nepřesnosti či podmínky nebo okolnosti 

správnosti závěru. 

Ustanovení § 57 upravuje postup při zpracování dodatku ke znaleckému posudku. 

Při zpracování dodatku se postupuje stejně jako při zpracování znaleckého posudku, a to 

v rozsahu daném předmětem dodatku (má-li být např. dodatkem doplněna interpretace 

výsledků analýzy dat, bude při zpracování dodatku doplněna interpretace, dále bude provedena 

kontrola postupu znalce a bude případně reformulován závěr znaleckého posudku). 

 

K § 58 a příloze č. 2 

Navrhuje se též podrobně upravit způsob vedení evidence posudků. V příloze č. 2 jsou 

uvedeny zapisované údaje a jejich formát. 

Náležité vedení evidence posudků umožní předkladateli řádný výkon jeho působnosti. 

Spolehlivá data o výkonu znalecké činnosti jsou jedním z předpokladů řádné správy justice 

v širším smyslu. Jsou též jedním z předpokladů přípravy kvalitních návrhů právních předpisů. 

Otázka dat je klíčovou pro celkové zlepšení stavu znalectví v České republice. 

Příloha č. 2 proto stanovuje požadavky na zapisování takových informací, jejichž 

shromažďování má výše uvedenému účelu sloužit, přičemž konkretizuje právní povinnost 

znalce podle § 29 odst. 2 znaleckého zákona. 

 

K § 59 

Podle tohoto ustanovení platí, že pro znaleckou kancelář a znalecký ústav platí stejná 

pravidla jako pro znalce, není-li stanoveno jinak. 

 

K § 60 
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Vyhláška má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021, tedy stejným dnem jako znalecký 

zákon. 
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