
IV.

Poř. č. 

připomínky
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání

1. Ministerstvo dopravy  K § 1 písm. d) a § 37 návrhu vyhlášky Vysvětleno

Požadujeme, aby úprava obsažená v § 37 návrhu vyhlášky naplňovala smysl a účel

zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 22 odst. 3 zákona č. 254/2019 Sb.,

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon“),

případně aby byla tato úprava vypuštěna. Zákon v tomto ustanovení zmocňuje

Ministerstvo spravedlnosti k vydání vyhlášky, kterou stanoví „[m ]inimální limit

pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví “. Z uvedeného

zákonného zmocnění a z důvodové zprávy k zákonu plyne předpoklad, že

Ministerstvo spravedlnosti posoudí míru možných škod, které lze v jednotlivých

odborech a odvětvích v rozumné míře předpokládat, na základě čehož bude

následně určen minimální limit pojistného plnění pro jednotlivé znalecké obory a

jejich odvětví. Taktéž důvodová zpráva ke zmocňovacímu ustanovení zákona

uvádí, že „vyhláška bude obsahovat zejména podrobnosti o minimálních limitech

pojistného plnění z pojištění pro jednotlivé subjekty a jednotlivé obory a

odvětví “. Ministerstvo spravednů komise), a tím např. zvýšeného nápadu

stížností.                                                                                                                                                                   

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Zákon zmocňuje ke stanovení limitů pro jednotlivé obory a jednotlivá 

odvětví. Zákon však nutně nevyžaduje, aby se tyto limity lišily. Výklad, 

na kterém je připomínka založena, vede k závěru, že by se limity musely 

vždy lišit, tedy nesměla by existovat dvě odvětví se shodným limitem.

Jsme si vědomi, že dosud nebyl vydán prováděcí předpis, který by upravoval

členění oborů na odvětví, pročež v tuto chvíli není možné bezezbytku naplnit

zákonné zmocnění ke stanovení minimální výše pojistných limitů pro jednotlivá

znalecká odvětví. Ministerstvo spravedlnosti je však současně zmocněno k vydání

vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých

oborů (§ 4 odst. 2 zákona). Proto navrhujeme vypustit z návrhu vyhlášky § 37

a s ním související ustanovení § 1 písm. d) a následně úpravu týkající se pojištění

provést vyhláškou spolu se stanovením jednotlivých znaleckých oborů.

Druhou, z našeho pohledu horší, avšak přesto akceptovatelnou, variantou je v této

fázi přípravy návrhu vyhlášky stanovení výše pojistného limitu pro jednotlivé

znalecké obory (jejich seznam je již nyní přílohou zákona) na základě posouzení

míry možných škod, které lze v jednotlivých oborech v rozumné míře

předpokládat. Bude-li zvolena tato varianta, požadujeme upravit příslušnou část

důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, proč jsou pro jednotlivé znalecké obory

stanoveny příslušné minimální pojistné limity, neboť je zřejmé, že při alespoň

rámcovém posouzení musí dojít předkladatel k závěru, že míra možných škod,

které lze v jednotlivých oborech předpokládat, nemůže být vzhledem počtu (více

než padesát) a rozmanitosti oborů jednotná.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
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Tato připomínka je zásadní.

2. K § 49 a § 57 návrhu vyhlášky Vysvětleno

Požadujeme upravit ustanovení § 49 a § 57 návrhu vyhlášky tak, aby odpovídala 

zákonnému zmocnění vymezenému v § 1 návrhu vyhlášky. V dotčených 

ustanoveních se uvádí, že mimo znalecký posudek existuje také dodatek, zákon 

však takový pojem nezná a ani nezmocňuje k jeho upravení vyhláškou. Nadto 

z uvedených ustanovení není zřejmé, čeho by se měl dodatek týkat a jak se 

materiálně liší od znaleckého posudku, neboť návrh vyhlášky se věnuje pouze jeho 

označení, ve zbytku pak odkazuje na úpravu znaleckého posudku.

Tato připomínka je zásadní.

3. K návětí § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky Vyhověno

Doporučujeme upravit znění § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky tak, aby bylo v souladu

se zákonným zmocněním, tedy stanovit jím náležitosti formuláře žádosti o zápis

do seznamu znalců, nikoli náležitosti žádosti. V této souvislosti podotýkáme, že

náležitosti žádosti by měly být stanoveny na úrovni zákona. Současně

doporučujeme, aby v písm. a) tohoto ustanovení byla za slovo „jméno“ vložena

slova „, popřípadě jména,“, aby bylo znění jednotlivých ustanovení návrhu

vyhlášky konzistentní (srov. ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky)

a souladné i s jinými obdobnými předpisy (srov. např. ustanovení § 3 odst. 1 písm.

a) vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora).

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.

4. K § 4 odst. 1 a § 16 odst. 1 návrhu vyhlášky Částečně vysvětleno, částečně vyhověno

Doporučujeme upravit znění § 4 odst. 1 a § 16 odst. 1 návrhu vyhlášky tak, aby

nebylo duplicitní k ustanovení § 10 odst. 1 zákona.

V § 4 odst. 1 je doplněn § 10 odst. 1 zákona (a to konkrétně v § 4 odst. 1

písm. b/), nadto byl odstavec 1 nově doplněn o upřesnění, že ověření

znalostí a schopnosti je prováděno "v rozsahu potřebném pro výkon

znalecké činnosti".

Ustanovení § 16 odst. 1 bude vypuštěno.

Tato připomínka je doporučující.

5. K § 19 odst. 1 návrhu vyhlášky Nevyhověno

Doporučujeme, aby v § 19 odst. 1 návrhu vyhlášky byla za slovo „uspěl“ vložena

čárka, neboť ve spojení „uspěl nebo neuspěl“ se jedná o poměr vylučovací.

Návrh byl připraven dle čl. 42 odst. 1 legislativních pravidel vlády.

Tato připomínka je doporučující.

6. K § 11 odst. 3 písm. b) návrhu vyhlášky Nevyhověno

Doporučujeme, aby ustanovení § 19 odst. 3 písm. c) návrhu bylo vypuštěno, neboť

skutečnost, že se žadatel hodnotí stupněm „neuspěl“ za podmínek uvedených

v písmenu c), je uvedena již v ustanovení § 10 odst. 8 zákona.

Ustanovení o hodnocení žadatele konkretizuje hodnocení z hlediska obou

částí vstupní zkoušky. Nadto úprava navržená v připomínce je

nepraktická (nepřehledná pro uživatele).

Tato připomínka je doporučující.

7. K § 20 odst. 1 návrhu vyhlášky Vysvětleno

Doporučujeme, aby v § 20 odst. 1 bylo jednoznačně stanoveno, kdo vyrozumí

žadatele o výsledku vstupní zkoušky.

Ustanovení musí zohledňovat, že v některých případech je žadatel

vyrozuměn zkušební komisí, v jiných případech ministerstvem (mohou

nastat obě situace).

Tato připomínka je doporučující.

Dodatek je součástí znaleckého posudku. Potřeby praxe vyžadují, aby 

byly dodatky ke znaleckým posudkům zpracovávány. I nyní jsou dodatky 

zpracovávány, přičemž platná a účinná právní úprava (zákon č. 36/1967 

Sb. a vyhláška č. 37/1967 Sb.) též výslovně nehovoří o dodatku.
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8. K § 32 odst. 2 návrhu vyhlášky Částečně vyhověno

Doporučujeme, aby § 32 odst. 2 návrhu vyhlášky zněl takto: „Přílohou protokolu

jsou písemný test a podklady osvědčující další skutečnosti důležité pro průběh a

výsledek vstupní zkoušky.“. Návětí uvedeného ustanovení v navrhované podobě je

nevyhovující, neboť sloveso „je“ nelze navázat na písmeno b). Na rozdíl od

písmene a) je zde totiž užit plurál. Současně doporučujeme vypustit slovo

„popřípadě“, neboť je nadbytečné. Podklady buď vzniknou, pak budou přílohou

protokolu, nebo nevzniknou, pak jeho přílohou nebudou (ponecháním slova

„popřípadě“ by bylo pouze na uvážení příslušného orgánu, zda tyto podklady do

přílohy vloží, či nikoli).

Návrh bude upraven dle připomínky, nicméně dotčené ustanovení bude

ještě doplněno o další přílohu, a to o zkušební znalecký posudek (nově

bude v návrhu vyhlášky požadována obhajoba zkušebního znaleckého

posudku).

Tato připomínka je doporučující.

9.  K § 34 návrhu vyhlášky Nevyhověno

Doporučujeme, aby § 34 návrhu vyhlášky zněl takto: „Na rozdílovou zkoušku se

použijí ustanovení o vstupní zkoušce obdobně.“. V § 34 odst. 1 navrhovaného

znění je pouze parafrázováno ustanovení § 12 odst. 2 věty první zákona, což je

vzhledem k překryvu nežádoucí. Textaci ustanovení § 34 odst. 2 pak

doporučujeme přiblížit znění ustanovení § 12 odst. 2 větě druhé zákona, tedy tak,

jak je navrženo shora.

V odstavci 1 je nově (v návaznosti na jiné připomínky) omezen rozsah

ověřování znalostí (rozsah potřebný pro výkon znalecké činnosti).

Odstavec 2 stanovuje odchylku od úpravy vstupní zkoušky znalce

(hodnocení žadatele je upraveno odchylně vzhledem k okolnosti, že

rozdílová zkouška se neskládá z částí).

Tato připomínka je doporučující.

10. K § 35 odst. 1 návrhu vyhlášky Vyhověno jinak

Doporučujeme, aby bylo vypuštěno ustanovení § 35 odst. 1 návrhu vyhlášky,

neboť se jedná o duplicitu k ustanovení § 11 odst. 4 zákona.

Dosavadní znění návrhu vyhlášky bylo inspirováno současnou instirukcí

(instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017 o

správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších

otázkách (čj. MSP-26/2017-OJD-ORG/32).

Ustanovení nisméně bude nově (na základě jiných připomínek) upraveno

a bude obsahovat úpravu týkající se fotografie žadatele/znalce, která bude

použita na přípravu průkazu.

Tato připomínka je doporučující.

11. K § 36 odst. 4 návrhu vyhlášky Nevyhověno

Doporučujeme, aby v § 36 odst. 4 návrhu vyhlášky byla za slovo „fialové“

doplněna čárka, neboť vždy může být užita pouze jedna z uvedených barev.

Návrh byl připraven dle čl. 42 odst. 1 legislativních pravidel vlády.

Tato připomínka je doporučující.

12. K § 38 odst. 1 návrhu vyhlášky Vyhověno

Doporučujeme, aby bylo vypuštěno ustanovení § 38 odst. 1 návrhu vyhlášky,

neboť se jedná o duplicitu k ustanovení § 28 odst. 1 zákona.

Tato připomínka je doporučující.

13. K § 41 odst. 7 návrhu vyhlášky Vysvětleno
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Doporučujeme vypustit ustanovení § 41 odst. 7 návrhu vyhlášky či alespoň

zmírnit jeho dikci, aby nebylo rozporné s ustanovením § 38 odst. 2 písm. c)

návrhu vyhlášky. Má-li být znakem posudku úplnost a srozumitelnost popisu

postupu, nelze zároveň požadovat, aby byl vždy stručný (nehledě na skutečnost, že

tento pojem je značně neurčitý).

Stručnost, srozumitelnost a výstižnost jsou tři různé vlastnosti

vyjadřování, obecně známé jako zjednodušená formule Occamovy břitvy.

Požadavek na srozumitelnost není kontradiktorní požadavku na stručnost.

Požadavek na úplnost či též pregnanci je principiálně požadavkem na

zachování kontextu, bez něhož se posouvá či různě mění význam (tzv.

vytrhávání z kontextu). Proto stručnost je komplementem k oběma

konceptům.

Návrh vyhlášky bude nicméně upraven v tom smyslu, že stručnost nebude 

vyžadována výslovně, bude zahrnuta pod pojem srozumitelnosti.

Tato připomínka je doporučující.

14. K § 44 odst. 2 písm. b) návrhu vyhlášky Vyhověno

Doporučujeme, aby v § 44 odst. 2 písm. b) byly body 2 a 3 vypuštěny a označení

bodu 1 zrušeno, neboť jsou duplicitní k ustanovení § 28 odst. 3 a 4 zákona.

Návrh bude upraven tak, aby neuváděl, které osoby mají znalecký

posudek podepsat, ale aby uváděl, že poslední strana znaleckého posudku

obsahuje podpisy těch, kteří mají znalecký posudek podle zákona

podepsat.

Tato připomínka je doporučující.

15. K § 58 odst. 1 návrhu vyhlášky Vyhověno jinak

Doporučujeme v § 58 odst. 1 návrhu vyhlášky vypustit slova „nebo zapisuje“,

neboť není jasné, o jaký zápis se jedná. Návětí daného ustanovení hovoří pouze o

označení fyzické nebo právnické osoby nebo orgánu veřejné moci, nikoli o jejich

zápisu.

Jednalo se o zápis do evidence znaleckých posudků podle § 29 odst. 3

písm. e) a f) zákona, nicméně návrh vyhlášky bude - pokud jde o evidenci

znaleckých posudků - doplněn, přičemž z doplnění bude více zřejmé, že

vyhláška upravuje též zápis do evidence znaleckých posudků.

Tato připomínka je doporučující.

16. K § 59 návrhu vyhlášky Nevyhověno

Doporučujeme, aby byl § 59 návrhu vyhlášky vypuštěn, neboť je duplicitní 

k ustanovení § 1 odst. 2 zákona.

Nejedná se o duplicitu. Pravidlo obsažené v § 1 odst. 2 zákona se týká

zákona (nezavádí se legislativní zkratka). Vyhláška řešení obsažené v § 1

odst. 2 zákona přejímá, a to jen v rámci hlavy o znaleckém posudku

(nikoliv tedy pro celou vyhlášku).

Tato připomínka je doporučující.

17. Ministerstvo financí K § 8 Vyhověno jinak

Lhůtu 60 minut pro uplatnění námitek stanovenou v odstavci 1 považujeme za

extrémně krátkou, přičemž v odůvodnění absentuje jakékoliv její zdůvodnění. Za

problematickou považujeme rovněž možnost, aby ministerstvo stanovilo způsob

uplatnění námitek jiným způsobem, než je uvedeno ve vyhlášce. Způsob uplatnění

námitek je podle našeho názoru třeba považovat za úpravu průběhu zkoušky a ten

má podle § 10 odst. 9 stanovit ministerstvo vyhláškou, nikoliv jiným způsobem.

Uvedená úprava podle našeho názoru představuje terciální zmocnění a je

v rozporu se zmocněním obsaženým v zákoně.

Tato připomínka je zásadní.

18. K § 12-15 Vyhověno jinak

Námitky byly míněny tak, že žadatel - pokud nezodpověděl správně 

dostatečný počet testových otázek - může podat námitky, tedy odůvodnit 

své odpovědi na otázky, které byly vyhodnoceny jako nesprávně 

zodpovězené (žadatel tedy mohl obhajovat své odpovědi jako správné).

Návrh bude upraven v tom smyslu, že žadatel - pokud neodpověděl 

správně na dostatečný počet otázek - může po dobu 60 minut pokračovat 

v testu tak, že doplní své odpovědi na nesprávně zodpovězené otázky tím, 

že odpovědi vysvětlí (obhájí) a ministerstvo následně posoudí, zda jsou 

odpovědi žadatele správné.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDBAS)



Námitka podjatosti by měla být vyřešena před konáním ústního pohovoru a

nikoliv, aby ministerstvo o ní rozhodovalo až poté. V praxi by to znamenalo, že

uchazeč bude tímto diskriminován, neboť by tuto zkoušku musel vykonat, při

akceptování námitky podjatosti, ještě jednou.

Tato připomínka je zásadní.

19. K § 24 odst. 1 Nevyhověno

Hlasování jednotlivých členů zkušební komise by mělo být vždy zaznamenáno a

přiloženo k protokolu o průběhu vstupní zkoušky. Nezaznamenávání hlasování

jednotlivých členů zkušební komise je v rozporu s požadavkem transparentnosti

(již z pohledu případné námitky podjatosti).

Tato připomínka je doporučující.

20. K § 27 odst. 3 Vyhověno

Veškerá ustanovení vyhlášky týkající se placení poplatku za umožnění vykonání

zkoušky jsou mimo zákonné zmocnění, které je uvedeno v § 10 odst. 9 zákona č.

254/2019 Sb. 

Návrh vyhlášky nebude obsahovat ustanovení o poplatcích.

Ustanovení, že „poplatek za umožnění vykonání zvláštní části vstupní zkoušky se

platí za každý z nich“ se netýká ani formy, ani obsahu, a ani průběhu vstupní

zkoušky znalce, proto nemůže být součástí vyhlášky, kterou se provádí zákon č.

254/2019 Sb.

Navíc je třeba konstatovat, že buď tato úprava vyplývá již z § 10 zákona o

znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a tedy pouze opakuje

právní normu pramenící ze zákona a je nadbytečná, nebo ze zákona bezprostředně

nevyplývá a cílem tohoto ustanovení je změnit výklad zákona podzákonným

předpisem, což by ale znamenalo, že by toto ustanovení vybočovalo z mezí daných

prováděným zákonem a nebylo by tak secundum et intra legem. Navíc by tím

docházelo k posunu obsahu předmětu poplatku v podzákonném právním předpise,

což by bylo rozporné s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Ať již jde o

opakování zákona nebo o snahu o jeho obsahovou změnu, mělo by být toto

ustanovení vypuštěno.

Tato připomínka je zásadní.

21. Obecně Nevyhověno

Členění vyhlášky na části považujeme za nadbytečné, a to s ohledem na

skutečnost, že část první a třetí obsahují pouze po jednom paragrafu.

Vyhláška obsahuje 60 paragrafů, předkladatel považuje členění za 

nezbytné.

22. K úvodní větě Částečně nevyhověno, částečně vyhověno

Odstranit slovo „odst.“ za slovy „§ 11 odst. 4 a“ a dále Za textem „§ 28 odst. 9“

odstranit čárku a nahradit ji spojkou „a“.

V návrhu není za slovy "§ 11 odst. 4 a" slovo "odst." obsaženo.

Čárka za textem "§ 28 odst. 9" bude naharazena spojkou "a".

23. K § 3 Nevyhověno

Doporučujeme spojit odstavce 1 a 2 do jednoho odstavce bez označení odstavce

v tomto znění „Obecná část vstupní zkoušky se koná formou písemného testu a je

neveřejná“.

Předkladatel považuje nyní navržené znění za přehlednější.

V návaznosti na připomínku Ministerstva vnitra právní úprava podjatosti 

nebude obsahem návrhu vyhlášky. Aplikuje se obecná právní úprava dle 

správního řádu.

Podle názoru předkladatele nelze na základě hlasování usuzovat na 

podjatost člena zkušební komise.

Dále předkladatel poukazuje na okolnost, že údaj o hlasování není 

obsažen ani v protokolu pořizovánem v rámci výběrových řízeních 

konaných podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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24. K § 8 Vyhověno jinak

V odstavci 1 doporučujeme odstranit slovo „stručně“, neboť tento pojem lze

interpretovat různě, což by mohlo v souvislosti s ustanovením odstavce 2, podle

kterého se k námitkám uplatněným v rozporu s odstavcem 1 nepřihlíží, působit

výkladové a aplikační problémy. Navíc nepovažujeme za vhodné rozsah námitek

limitovat.

Návrh bude nově (na základě vypořádání jiných připomínek) obsahovat 

namísto právní úpravy námitek právní úpravu doplnění odpovědi - v této 

nové právní úpravě se nebude vyžadovat stručné odůvodňování.

25. K § 8 Vyhověno jinak

V odstavci 3 doporučujeme zvážit vypuštění vedlejší věty „,ke kterým se

nepřihlíží,“ – tato skutečnost vyplývá podle našeho názoru již z odstavce 2.

Návrh bude nově (na základě vypořádání jiných připomínek) obsahovat 

namísto právní úpravy námitek právní úpravu doplnění odpovědi - v této 

nové právní úpravě nebude obsažen institut nepřihlížení.

26. K § 12 Vysvětleno

V tomto ustanovení se upravuje možnost vyloučení člena zkušební komise

z důvodu podjatosti. Pokud by tedy došlo k vyloučení člena zkušební komise, pak

by se komise mohla stát neusnášeníschopnou vzhledem k ustanovení § 22 odst. 1

a § 23 odst. 1.

Návrh nebude obsahovat zvláštní úpravu námitky podjatosti, použije se 

správní řád (tato změna bude zapracována na základě jiných připomínek).

Ano, může dojít (vždy) k situaci, kdy nebude komise úsnášeníschopná, 

pokud k takové situaci dojde, nemůže se ústní pohovor konat. Z praxe 

předkladatele týkající se jiných profesních zkoušek však vyplývá, že jde o 

problém spíše teoretický.

27. K § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 Nevyhověno

Domníváme se, že tato ustanovení jsou v rozporu. Pokud se porada a hlasování

zkušební komise nekonají bezprostředně po skončení zvláštní části vstupní

zkoušky (viz slovo „zpravidla“ v § 17 odst. 2), není možné žadatele o výsledku

zkoušky vyrozumět bezprostředně po poradě a hlasování zkušební komise.

Doporučujeme tato ustanovení dát do souladu.

Jde o řešení převzaté z vyhlášky č. 312/2007 Sb. a nečiní praktické 

problémy.

28. K § 22 až 24 Nevyhověno

Doporučujeme pod skupinový nadpis “Některá ustanovení o zkušební komisi“

přesunout i ustanovení o „Podjatosti člena komise“ obsažená v ustanovení § 12 až

15 návrhu vyhlášky.

Ustanovení o podjatosti bude zcela vypuštěna (na základě jiné 

púřipomínky).

Ustanovcení o podjatosti by neměla být zařazena mezi "některá 

ustanovení o zkušební komisi", protože tato "některá ustanovení" 

upravují vnitřní chod zkušební komise. Námitku podjatosti však 

uplatňuje žadatel, který není členem komise.

29. K § 29  Částečně nevyhověno, částečně vyhověno

V odstavci 1 doporučujeme za slovo „Omluva“ vložit slova „neúčasti žadatele“ a

důvody neúčasti, které jsou hodny zvláštního zřetele, uvést demonstrativně

alespoň v důvodové zprávě.

Omluvou je míněna omluva ve smyslu § 10 odst. 6 zákona.

Odůvodnění bude doplněno.

30. K § 30 Vyhověno

V odstavci 2 vložit slovo „se“ před slova „žadatel dovolává“.

31. K § 30 a 33 Nevyhověno
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Upozorňujeme, že z předchozího textu vyhlášky nevyplývá, že by ministerstvo

přidělovalo žadatelům nějaká speciální označení. Obdobná připomínka platí i pro

§ 33.

Okolnost, že označení je přiděleno, vyplývá z připomínkovaných 

ustanovení.

32. K § 33 Vyhověno

V odstavci 1 vložit písmeno „m“ ve slově „umožňujícím“. 

33. K § 35 Nevyhověno

Doporučujeme spojit odstavce 1 a 2, a to takto „ Ministerstvo vydá na dobu

výkonu znalecké činnosti znalci průkaz, jehož jednotný vzor je uveden v příloze

k této vyhlášce.“

Dosavadní znění návrhu vyhlášky bylo inspirováno současnou instirukcí 

(instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017 o 

správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších 

otázkách (čj. MSP-26/2017-OJD-ORG/32).

Ustanovení nisméně bude nově (na základě jiných připomínek) upraveno 

a bude obsahovat úpravu týkající se fotografie žadatele/znalce, která bude 

použita na přípravu průkazu.

34. K § 40 Vysvětleno

V odstavci 1 písm. c) je stanoveno, aby zadání znaleckého posudku obsahovalo

skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku. Tyto

skutečnosti má formulovat zadavatel, který však nemá příslušnou odbornost, aby

posoudil důležitost zadaných skutečností.

Zadavatel uvede resp. nezamlčí skutečnosti, o kterých ví, a které považuje 

za významné, protože by mohly mít vliv na přesnost závěru. Elementární 

východiska „zadání“ znaleckého posudku jsou přitom tatáž jako pro 

kroky postupu znalce – znalec je odborník a zadavatel laik.

Ustanovení bude upraveno, aby bylo výše uvedené vysvětlení z návrhu 

zřejmé.

35. K § 41 Vyhověno

Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by v souladu s Čl. 39 odst. 2

Legislativních pravidel vlády nemělo být více jak 6.

Usatnovení bude mít nižší počet odstavců - v důsledku vypořádání jiných 

připomínek.

36. K § 44 Vyhověno

V odstavci 1 v uvozující větě doporučujeme vložit slova „znaleckého posudku“

před slovo „obsahuje“.

37. K § 44 Nevyhověno

V odstavci 3 doporučujeme spojku „a“ za slovem „znalce“ nahradit čárkou a

v textu dále pokračovat bez členění na písmena.

Ustanovení bude upraveno tak, že odstavec 3 již nebude v návrhu ve 

stávající podobě obsažen (v důsledku vypořádání jiných připomínek).

38. K § 47 Vyhověno

V odstavci 2 slovo „podaného“ nahradit slovem „podaný“.

39. K § 48 Nevyhověno

V odstavci 2 a 3 doporučujeme odstranit slovo „písemné“ před slovem „přílohy“

pro nadbytečnost a zmatečnost. Přílohy jsou buď v listinné nebo v elektronické

podobě.

Existují i elektronické přílohy, které nejsou písemnostmi (např. 

zvukověobrazový záznam) - na ty pamatuje odstavce 3.

40. K § 50  Vysvětleno
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V písmenu b) doporučujeme slovo „sebere“ nahradit vhodnějším výrazem, např.

slovem „shromáždí“. 

Náhradu slova „sebere“ slovem „shromáždí“ nepovažujeme za vhodnou, 

jedná se o terminologický výraz (terminus technicus). Data se sbírají 

nebo vytváří. Shromažďují se podklady, tedy cokoliv, co zadavatel 

považuje za vhodné znalci předat, a tedy i to, co nebude analyzováno. 

Sběr dat je odborná procedura.

41. K § 50 Vyhověno

V písmenu f) nahradit zkratku „písm.“ slovem „písmene“.

42. K § 52 Nevyhověno

Doporučujeme slovo „sebere“ nahradit vhodnějším výrazem, např. slovem

„shromáždí“.

Náhradu slova „sebere“ slovem „shromáždí“ nepovažujeme za vhodnou, 

jedná se o terminologický výraz (terminus technicus). Data se sbírají 

nebo vytváří. Shromažďují se podklady, tedy cokoliv, co zadavatel 

považuje za vhodné znalci předat, a tedy i to, co nebude analyzováno. 

Sběr dat je odborná procedura.

43. K § 58 Vyhověno

Doporučujeme vypustit nadpis „Společné ustanovení“ pro jeho nadbytečnost.

44. K příloze k vyhlášce Nevyhověno

Doporučujeme doplnit do názvu, že se jedná o „Jednotný vzor průkazu znalce“. Slovo "průkaz" je legislativní zkratkou zavedenou v § 11 odst. 4 zákona.

- Ministerstvo kultury bez připomínek -

45. Ministerstvo obrany K § 7 odst. 2:  Nevyhověno

K návrhu uvedeného ustanovení doporučujeme konkretizovat, jakým způsobem

ministerstvo zpřístupní žadateli bezprostředně po skončení obecné části vstupní

zkoušky testové otázky, na které žadatel podle hodnocení odpověděl nesprávně.

Navrhujeme znění § 7 odst. 2 upravit takto:

Předkladatel nepovažuje za praktické takto konkrétně stanovit způsob 

zpřístupnění otázek, vyrozumění žadatele apod. (např. pro případ 

poruchy).

„Ministerstvo zpřístupní prostřednictvím programového vybavení žadateli

bezprostředně po skončení obecné části vstupní zkoušky testové otázky, na které

žadatel podle hodnocení odpověděl nesprávně. Ministerstvo stejným způsobem

zpřístupní žadateli tyto testové otázky včetně nabídky odpovědí s označením

odpovědi žadatele“.

Odůvodnění:

V předmětném ustanovení není zcela zřejmé, jakým způsobem ministerstvo

zpřístupní bezprostředně po skončení obecné části stupni zkoušky testové otázky,

na které žadatel podle hodnocení odpověděl nesprávně. S ohledem na

navrhovaná ustanovení § 6 a § 8 navrhované vyhlášky se lze domnívat, že se tak

děje prostřednictvím programového vybavení.

Tato připomínka je doporučující.

46. K § 8 odst. 1: Nevyhověno

V právním řádu je ojedinělé, aby lhůta byla určena podle minut. Doba 60 minut od

zpřístupnění otázek je příliš krátká, jedná se o odborné otázky, takže

protiargumentaci si musí kandidát řádně promyslet. Navrhujeme lhůtu 48 hodin.

Žadatel má pouze doplnit svou odpověď o odůvodnění, předkladatel 

považuje lhůtu 60 minut za dostatečnou. Jde pouze o pokračování v testu 

(návrh bude na základě vypořádání jiných připomínek upraven v tom 

smyslu, že vyhláška bude výslovně upravovat doplnění odpovědí namísto 

námitek).
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Tato připomínka je doporučující.

47. K Hlavě III: Vysvětleno

V návrhu postrádáme přechodné ustanovení, které by upravovalo otázku dočasné

platnosti stávajících pečetí a průkazů a jejich výměnu. Z důvodu právní jistoty

zadavatelů i znalců je žádoucí hlavu III doplnit.

Tato připomínka je zásadní.

48. K § 12: Nevyhověno

Možnost uplatnění námitky podjatosti by měla být efektivní a smysluplná, takže

složení zkušební komise by mělo být žadateli známo ještě před tím, než se dostaví

ke zkoušce. Doporučujeme zveřejnit jména členů komise a jejich náhradníků s

určitým předstihem, nebo údaje zaslat v oznámení o konání pohovoru.

Právní úprava podjatosti bude (na základě vypořádání jiné připomínky) 

vypuštěna. Použije se správní řád.

Tato připomínka je doporučující.

49. K § 16 odst. 4: Vyhověno jinak

Doporučujeme opravit chybný odkaz na odstavec 1, kdy se má jednat o odkaz na

odstavec 2.

Ustanovení bude i nadále obsahovat odkaz na odstavec 1, neboť odstavec 

1 bude vypuštěn a dosavadní odstavce 2 a násl. budou označeny jako 

odstavce 1 a násl.

Tato připomínka je doporučující.

50. K §§ 22 - 24: Nevyhověno

V tomto díle absentuje detailnější úprava obsazení a sestavování zkušebních

komisí a také odborné a ostatní požadavky na členy komisí. Úprava by zde měla

snížit riziko, že odborná autorita komise bude zpochybňována neúspěšnými

žadateli. Chybí rovněž úprava, kdo může ministru spravedlnosti osoby do komisí

navrhovat apod. Jako vhodné se jeví zakotvit kombinaci akademických

pracovníků v daném oboru, zkušených znalců s určitou praxí a právníků znalých

procesních předpisů a znaleckého práva.

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. Předkladatel má přitom za to, že je dostačující zákonná 

úprava a dosud navržená úprava v návrhu vyhlášky.

Tato připomínka je zásadní.

51. K § 38 odst. 2: Vysvětleno

Navrhujeme doplnit ustanovení o další kumulativně platící podmínku, tj. písmeno

d) v tomto znění: „d) znalec uvedl podmínky správnosti závěru znaleckého

posudku nebo jiné skutečnosti snižující jeho přesnost“.

Odůvodnění:

Domníváme se, že znalecký posudek nemůže být úplný (a zřejmě ani zcela

pravdivý) bez uvedení této náležitosti, je-li toho zapotřebí s ohledem na použitou

metodu nebo nedostatek podkladů.

Tato připomínka je zásadní.

50. K § 40 odst. 1 písm. c): Vyhověno jinak

Žadatel má pouze doplnit svou odpověď o odůvodnění, předkladatel 

považuje lhůtu 60 minut za dostatečnou. Jde pouze o pokračování v testu 

(návrh bude na základě vypořádání jiných připomínek upraven v tom 

smyslu, že vyhláška bude výslovně upravovat doplnění odpovědí namísto 

námitek).

Úprava platnosti stávajících průkazů a pečetí není potřebná, jelikož jejich 

platnost je navázána na znalecké oprávnění podle z. č. 36/1967 Sb., které 

všem znalcům skončí nejpozději uplynutím dne 31.12.2025.

Podle písm. b) musí znalec dodržet postup pro zpracování znaleckého 

posudku stanovený zákonem a vyhkáškou. Součástí postupu je též 

povinnost vypořádat se s možností nejednoznačného závěru (§ 56 odst. 2 

návrhu vyhlášky).
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Užití tohoto ustanovení by činilo zadavatelům (včetně Ministerstva obrany) v

praxi potíže. Nelze si představovat, že zadavatel jako laik bude v okamžiku zadání

znát skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

Toto musí vždy indikovat znalec jako odborník a uvést v posudku (srov. § 28 odst.

5 zákona č. 254/2019 Sb.). Je nevhodné, aby vyhláška tuto povinnost přenášela na

zadavatele. Navrhujeme toto písmeno bez náhrady vypustit.

Tato připomínka je zásadní.

53. K § 44: Nevyhověno

V návrhu postrádáme závazný a jednotný text znalecké doložky, která je povinnou

náležitostí znaleckého posudku. Navíc právě znalecká doložka má povahu veřejné

listiny a údaje v ní uvedené jsou nadány presumpcí správnosti. Z důvodu

zabránění „lidové tvořivosti“ znalců, která se v dosavadní praxi objevovala, a

právní jistoty zadavatelů (laiků) je třeba text doplnit, aby praxe byla jednotná a

nevzbuzovala pochybnosti.

Náležitosti znalecké doložky jsou stanoveny v § 28 odst. 7 zákona. Ani 

podle účinné právní úpravy (z. č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb.) 

neexistuje jednotný text znaleckédoložky.

Tato připomínka je zásadní.

54. K § 47 odst. 2: Nevyhověno

Jedná se o nadbytečnou byrokratickou zátěž pro znalce, která z našeho pohledu

postrádá smysl. Znalecký posudek vybavený všemi náležitostmi podle zákona

nepřestává být znaleckým posudkem a neztrácí nic na své hodnotě ani důkazní

síle, i kdyby již platnost elektronického časového razítka expirovala. Jestliže

znalec ukončí svou činnost, nemá to rovněž jakýkoli vliv na jím zpracované

posudky a jejich procesní použitelnost. Tato nejasná úprava rovněž vyvolává

otázku, jaké právní následky by mělo mít nesplnění uvedené povinnosti. Z těchto

důvodů navrhujeme bez náhrady vypustit.

Navržená úprava je založena na § 27 odst. 3 zákona.

Neporušenost obsahu elektronického dokumentu je zajištěna 

kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem. Pokud je 

to potřeba, je nutno zajistit i digitální kontinuitu elektronického 

dokumentu, které lze dosáhnout tzv. „přerazítkováním“, aby bylo 

vyloučeno, že by dokument mohl být v průběhu jeho archivace 

upravován. (srov. k tomu důvodovou zprávu k návrhu zákona, k § 27)

Tato připomínka je zásadní.

55. K § 48: Vyhověno jinak

Jestliže zákon č. 254/2019 Sb. i vyhláška povinně vyžadují úplnost a

přezkoumatelnost posudku, jeví se jako nevhodné připustit, že přílohy jsou

samostatným dokumentem s režimem odděleným od samotného posudku. V

dosavadní praxi se mělo za to, že posudek je v zásadě nedělitelný, a měl-li přílohy,

byly sešity (spojeny) alespoň k jednomu vyhotovení posudku. Doporučujeme tuto

praxi zachovat a upravit ustanovení v tomto smyslu.

V praxi dochází k situacím, kdy přílohy nelze připojit (např. pro značný 

rozsah listinných přílohy). Ostatně i v připomínce se připouští, že i v 

současné praxi nejsou přílohy připojeny vždy.

Návrh vyhlášky bude nicméně upraven v tom smyslu, aby bylo zřejmé, že 

přílohy nemají být připojeny pouze tehdy, pokud to není dobře možné.

Tato připomínka je doporučující.

56. K § 50: Vysvětleno

Zadavatel uvede resp. nezamlčí skutečnosti, o kterých ví, a které považuje 

za významné, protože by mohly mít vliv na přesnost závěru. Elementární 

východiska „zadání“ znaleckého posudku jsou přitom tatáž jako pro 

kroky postupu znalce – znalec je odborník a zadavatel laik.

V § 28 odst. 5 nového znaleckého zákona (č. 254/2019 Sb.) je upravena 

povinnost znalce týkající se odpovědi na zadanou odbornou otázku - jde 

tedy o situaci, kdy znalec dojde k závěru, že nelze jednoznačně 

odpovědět. V případě připomínkovaného ustanovení návrhu vyhlášky 

však jde o povinnost zadavatele informovat znalce při zadávání 

znaleckého posudku o skutečnostech, které mohou mít vliv na přesnost 

závěru (viz výše).

Návrh bude nicméně upraven, aby bylo zřejmé, žde jde o skutečnosti 

sdělené zadavatelem, a to takové, o kterých zadavetl ví a domnívá se, že 

mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.
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Postrádáme konkretizaci postupu při zpracování revizního znaleckého posudku.

Lze předpokládat, že postup bude poněkud odlišný, než jak obecně uvádí toto

ustanovení. Je otázkou, zda revizní posudek pouze reviduje a hodnotí závěry

přezkoumávaného posudku (posudků), nebo by měl rovněž sám dát odpověď na

původně formulovaný znalecký úkol. Je třeba vyjasnit postup revizního

znaleckého zkoumání.

Tento požadavek je upraven v § 43.

Tato připomínka je zásadní.

57. K § 58: Nevyhověno

Doporučujeme zvážit potřebnost tohoto ustanovení a jeho soulad s evropskými a

vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Domníváme se, že

na znaleckém posudku samotném nemusí figurovat všechny zde uváděné (citlivé)

osobní údaje. Doporučujeme ustanovení vypustit nebo omezit na zápis do

evidence posudků.

Předkladatel se nedomnívá, že navržená úprava je v rozporu s předpisy o 

ochraně osobních údajů (taková přípomínka nebyla vznesena ani 

odborem kompatibility Úřadu vlády).

Tato připomínka je doporučující.

- Ministerstvo práce a sociálních věcí bez připomínek -

58. Ministerstvo pro místní rozvoj K § 10 Nevyhověno

V § 10 požadujeme doplnit obsah zvláštní části vstupní zkoušky. 

Odůvodnění: Obsah zkoušky není definován. Požadujeme doplnit alespoň

rámcový obsah, jako je tomu v § 4 u obecné části zkoušky. 

Tato připomínka je zásadní.

59. K § 22  Nevyhověno

V § 22 odst. 3 požadujeme doplnit text, z něhož bude vyplývat, že členy

zkušebních komisí pro zvláštní část zkoušky pro obory Stavebnictví a

Projektování mohou být jmenovány pouze osoby autorizované podle zákona č.

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpisů.

Odůvodnění: Projektování a odborné vedení provádění stavby - tedy výkon funkce

stavbyvedoucího podřazené pod znalecký obor Stavebnictví jsou vybrané činnosti

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a proto mohou být vykonávány pouze

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zákona č.

360/1992 Sb. Je tedy vhodné, aby znalci v těchto oborech, tj. lidé, kteří budou

činnost autorizovaných osob nebo její výsledky ve svých znaleckých posudcích

posuzovat, měli minimálně stejnou kvalifikaci, jako osoby, které mohou tyto

činnosti vykonávat. Na nutnost sladění oborů znalectví a oborů pro něž je

udělována autorizace opakovaně upozorňujeme, ale k této úpravě dosud nedošlo. 

Tato připomínka je zásadní.

60. K § 30 Vyhověno

V § 30 odst. 2 doporučujeme mezi slova „kterých“ a „žadatel“ vložit slovo „se“.

Obsah zvláštní části zkoušky vyplývá z § 10 odst. 1 zákona.

V § 4 je obsah obecné části zkoušky konkretizován, nepostačuje tedy - 

pokud jde o obecnou část zkoušky - § 10 odst. 1 zákona.

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. 

Je přitom mít na zřeteli, že znalec není pouze odborníkem v daném oboru, 

odvětví a případně specializaci, ale že je též součástí justice v širším 

smyslu, není tedy možné, aby členy komise byli pouze odborníci z 

daného oboru, odvětví a případně specializace.

Předkladatel má přitom za to, že je dostačující zákonná úprava a dosud 

navržená úprava v návrhu vyhlášky.
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61. K § 39 Nevyhověno

V § 39 odst. 1 písm. b) doporučujeme zvážit nutnost uvádět číslo jednací

zadavatele znaleckého pusudku, pokud je zadavatelem orgán veřejné moci. 

Titulní strana má obsahovat číslo jednací zadavatele, neboť podle § 29 

odst. 3 písm. h) se číslo jednací zapisuje do evidence znaleckých 

posudků.

62. K § 41 Částečně vyhověno, částečně nevyhověno

V § 41 se hovoří o datech a jejich popisu. Požadujeme upřesnit či vysvětlit, co je

myšleno daty a jejich popisem. 

Odůvodnění: Termín není definován ani popsán ve zvláštní části odůvodnění

k příslušnému ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní.

63. K § 47 Vyhověno

V § 47 odst. 2 doporučujeme slovo „podaného“ nahradit slovem „podaný“.

64. K § 48 Vysvětleno

V § 48 odst. 3 a 4 doporučujeme zvážit jednotnost datových formátů pro

předkládání písemných příloh v elektronické podobě. Přílohy, jak o nich hovoří

odůvodnění, nemohou být vždy ve stejném formátu. Rozdílná data mají fotografie,

videa nebo výstupy zpracované speciálními programy (např. analýzy vzorků

tkání). Takové výstupy nemusí být vždy ve formátu, který lze elektronicky

podepsat, opatřit certifikátem a časovým razítkem. Požadavek vyhlášky

v takových případech nelze splnit.

Situace uvedené v připomínce se snaží postihnout odstavec 3, který 

upravuje elektornické přílohy, které nejsou písemnostmi.

65. K § 51 Nevyhověno

V § 51 odst. 2 větě první doporučujeme slovo „a“ vypustit. Předkladatel považuje za přehlednější, pokud bude v ustanovení spojka 

"a" použita.

66. K § 51 Vyhověno jinak

V § 51 odst. 3 větě první se stanoví, že zdroj dat musí být věrohodný. Požadujeme

upřesnit či vysvětlit, kdo určí, že zdroj dat je věrohodný, když podle odstavce 1

zdrojem dat může být i fyzická osoba. 

Odůvodnění: Podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých

ústavech není znalec oprávněn ověřovat věrohodnost dat. 

Tato připomínka je zásadní.

67. K odůvodnění Vyhověno

K § 35 zvláštní části odůvodnění

Podle navrhované právní úpravy bude znalci na dobu výkonu znalecké činnosti

vydán „průkaz znalce“. Podle stávající právní úpravy zástupce znaleckého ústavu

žádný identifikační průkaz nemá. Z návrhu vyhlášky není zřejmé, zda stejný stav

(tedy že znalecký ústav i znalecká kancelář, resp. jejich zástupci průkaz mít

nebudou) má být zachován i podle navrhované právní úpravy. Doporučujeme

doplnit do odůvodnění k § 35.

68. K příloze vyhlášky Vyhověno

K popisu průkazu

Domníváme se, že data jako odborný koncept není nutné odborníkům 

vysvětlovat, není je možné terminologicky substituovat a není nutné je ve 

vyhlášce jakkoliv definovat. Co jsou to data neodborníkům popisuje 

odůvodnění (důvodová zpráva).

Povinnost uvést popis již nebude součástí návrhu.

Věrohodnost zdroje dat ověřuje znalec. Pokud znalec nemá možnost 

věrohodnost zdroje dat ověřit, uvede to ve znaleckém posudku včetně 

skutečností, pro které nemohl věrohodnost zdroje dat ověřit. Materiál 

bude v tomto smyslu upraven.

Pokud jde o oprávnění znalce, předkladatel uvádí, že znalec musí při 

ověřování věrohodnosti zdroje dat postupovat v souladu s obecně 

závaznými právní předpisy, resp. vyhláška nijak nerozšiřuje oprávnění 

znalce nad zákonný rámec (uvedené platí pro celý postup znalce při 

zpracování znaleckého posudku).

V příloze lze použití zkrácenou citaci (srov. čl. 62 odst. 2 legislsativních 

pravidel vlády), nicméně předkladatel se rozhodl vyhovět.

Průkaz se vydává jen znalci - fyzické osobě. Odůvodnění bude doplněno.
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V bodě 1 písm. b) popisu průkazu doporučujeme v souladu s čl. 61 odst. 3 písm.

c) Legislativních pravidel vlády uvést úplnou citaci vyhlášky č. 400/2011 Sb.,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,

ve znění pozdějších předpisů.

- Ministerstvo průmyslu a obchodu bez připomínek -

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez připomínek -

69. Ministerstvo vnitra K § 2 odst. 1: Částečně nevyhověno, částečně vyhověno jinak

Ustanovení upravuje náležitosti (formuláře) žádosti o zápis do seznamu znalců.

V prvé řadě je třeba uvést, že předmětná úprava musí korespondovat s obecnou

úpravou náležitostí podání, resp. žádosti dle § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť o žádosti o zápis do seznamu

znalců je vedeno správní řízení. Ministerstvo spravedlnosti je zákonem zmocněno

k stanovení náležitostí formuláře žádosti o zápis do seznamů znalců (§ 11odst. 6),

které však musí respektovat obecné náležitosti dle správního řádu, neboť odchylky

od této úpravy nemohou být upraveny na úrovni podzákonného právního předpisu.

Uvedené se týká zejména identifikačních údajů fyzických a právnických osob,

které jsou upraveny v § 37 odst. 2 správního řádu [k tomu srov. § 2 odst. 1 písm.

a) až c) návrhu vyhlášky]. Vyhláška je se správním řádem rovněž terminologicky

nejednotná (např. kontaktní adresa namísto adresa pro doručování, srov. § 19 odst.

4 správního řádu) a obsahuje nežádoucí duplicity [např. podpis, viz § 2 odst. 1

písm. l) vyhlášky]. Navrhujeme proto upravit návětí předmětného ustanovení, a to

např. následujícím způsobem: „Formulář žádosti o zápis do seznamu znalců

obsahuje vedle náležitostí žádosti stanovených správním řádem“. Ve vyhlášce pak

budou upraveny pouze specifické náležitosti žádosti pro potřeby správního řízení

na úseku zápisu do seznamu znalců, tj. náležitosti dle písm. d) až k) návrhu

vyhlášky.

Podle zmocňovacího ustanovení musí vyhláška stanovit náležitosti 

formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a 

znaleckých ústavů. Vyhláška tedy má stanovovat náležitosti formuláře - 

jeho jednotlivé kolonky. Pokud v § 37 odst. 2 správního řádu je např. 

stanoveno, že z podání musí být patrno, kdo je činí, nevyplývá z takové 

úpravy, jakými všemi údaji se má žadatel identifikovat (např. 

akademický titul).

Pokud jde o kontaktní adresu, jedná se o kontaktní adresu ve smyslu § 16 

odst. 1 písm. e) zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech, nikoliv o adesu pro doručování ve smyslu § 37 odst. 2 ve 

spojení s § 19 odst. 4 správního řádu. 

Návrh vyhlášky bude doplněn takovým způsobem, aby byla vyžadována 

adresa pro doručování a aby byl zřejmý rozdíl mezi adresou pro 

doručování a kontaktní adresou.

Údaje podle odstavce 1 písm. e) a k) však vyžadovaný nebudou, protože 

identifikátor datové schránky a údaj o zápisu do seznamu znalců, 

znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů si správní orgán opatří sám.

Nebude též vyžadováno rodné příjmení.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

70. K § 2 odst. 5: Částečně vyhověno, částečně nevyhověno

Odstavec 5 předmětného ustanovení ukládá žadateli připojit k žádosti „podklady 

prokazující splnění podmínek pro výkon znalecké činnosti “. Z hlediska

terminologického by měl být pojem „podklady“ nahrazen pojmem „doklady“.

Zejména však upozorňujeme na nedostatečné zmocnění k navrhované úpravě,

neboť vyhláška má stanovit náležitosti formuláře žádosti, nikoli (rovněž) přílohy

žádosti a jejich obsah. Ustanovení proto navrhujeme vypustit.

Předkladatel považuje zmocnění za dostatečné (srov. např. vyhlášku č. 

191/2017 Sb. a zmocňovací ustanovení v insolvenčním zákonu).

Místo slova "podklady" bude použito slovo "doklady".

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

71. K § 8: Vyhověno

V příloze lze použití zkrácenou citaci (srov. čl. 62 odst. 2 legislsativních 

pravidel vlády), nicméně předkladatel se rozhodl vyhovět.
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1.      Upravují se námitky jakožto zvláštní opravný prostředek proti hodnocení

obecné části vstupní zkoušky (písemného testu) Ministerstvem spravedlnosti. Dle

našeho názoru jde přitom o otázku, která vyžaduje úpravu na úrovni zákona,

obdobně jako je upravena např. možnost opakování zkoušky nebo výkonu

zkoušky v jiném termínu (§ 10 odst. 4 až 7 zákona). Podřazení institutu námitek

pouze pod obecné zmocnění, dle něhož vyhláška upraví „způsob vykonání vstupní

zkoušky, její formu, obsah a průběh “ (§ 10 odst. 9 zákona), shledáváme jako

nedostatečné. Prováděcí předpis v takovém případě zákonnou úpravu neprovádí,

ale doplňuje, což odporuje povaze odvozené normotvorby a zejména čl. 78 a 79

Ústavy. Dle našeho názoru není rovněž upraven důsledek důvodně uplatněných

námitek žadatelem, když § 8 odst. 3 vyhlášky pouze stanoví, že ministerstvo o

posouzení námitek žadatele písemně vyrozumí; není však zřejmé, bude-li mu

umožněno vykonání zkoušky v jiném termínu, popř. bude-li výsledek hodnocení

písemného testu změněn.

Podle návrhu vyhlášky má mít žadatel možnost odvrátit pro sebe 

nepříznivé hodnocení písemného testu tím, že doplní své odpovědi o 

odůvodnění - obsahem námitek tedy má být tvrzení žadatele, že správná 

je odpověď, kterou zvolil žadatel, a má být vysvětleno, proč je tato 

odpověď správná. Věc následně vyhodnotí ministerstvo. Pokud 

ministerstvo uzná důvodnost námitek, projeví se tato skutečnost v 

hodnocení písemného testu. 

Návrh vyhlášky bude nicméně upraven tak, že doplnění odpovědi bude 

součástí písemného testu, tedy doplňování odpovědi bude prováděno v 

průběhu zkoušky a bude prováděno stejnou formou (prostřednictvím 

programového vybavení).

2.     Nevyjasněnou je též otázka procesního režimu námitek, resp. úkonů činěných

v rámci zkouškového procesu vůbec. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že

doručením žádosti o zápis do seznamu znalců je zahájeno správní řízení, nicméně

zkouška, která se po zahájení řízení koná, není správním řízením. Současně

předpokládá, že úkony činěné v rámci zkouškového procesu jsou úkony ve smyslu

§ 158 odst. 1 správního řádu (str. 8 odůvodnění). K tomu je třeba uvést, že v

případě úkonů dle § 158 odst. 1 správního řádu se obdobně použijí ustanovení

části čtvrté správního řádu, která odkazuje rovněž na obdobné užití části prvního

správního řádu, obdobné užití vyjmenovaných ustanovení části druhé a třetí

správního řádu a přiměřené užití dalších ustanovení správního řádu, pokud jsou

přitom potřebná (srov. § 154 správního řádu). Námitky by tudíž měly být

podřazeny obecnému režimu podání dle § 37 správního řádu, který upravuje

rovněž způsoby, jimiž lze podání učinit, jakož i postup při odstraňování vad

podání (§ 37 odst. 3 a 4 správního řádu). S tím je navrhovaná úprava v rozporu,

pokud stanoví, že námitky se uplatňují prostřednictvím programového vybavení

nebo jiným způsobem stanoveným ministerstvem (§ 8 odst. 1 vyhlášky), popř. že k 

námitkám uplatněným v rozporu s odstavcem 1 (např. neodůvodněné námitky) se

nepřihlíží (§ 8 odst. 2 vyhlášky).

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

72. K § 12 až 15: Vyhověno jinak
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Problematika podjatosti je řešena v ust. § 14 správního řádu, přičemž jde rovněž

o jedno z odkazovaných ustanovení § 154 správního řádu. Podjatost je ve vyhlášce

řešena sice ve vztahu k členům zkušební komise, námitky se však podávají k

Ministerstvu spravedlnosti, které je rovněž vyřizuje. V případě úkonů dle § 158

odst. 1 správního řádu by bylo nezbytné vycházet opět z obecné právní úpravy,

což platí též o způsobu podání námitek a nápravy případných vad (viz výše; k

tomu srov. § 37 odst. 4 správního řádu a § 14 odst. 3 návrhu vyhlášky, dle které

platí, že k námitce, která nebyla odůvodněna, se nepřihlíží). Z věcného hlediska

není ustanovení dle našeho názoru dostatečně provázáno. Není např. řešen další

postup v případě, že důvod podjatosti sdělí ministerstvu sám člen zkušební

komise, který tak může učinit bezprostředně před zahájením ústního pohovoru (§ 

12  odst.  2 vyhlášky). Rovněž má platit, že námitka podjatosti nebrání konání

ústního pohovoru, nicméně je-li následně posouzena jako důvodná, k výsledku

ústního pohovoru se nepřihlíží (§ 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 vyhlášky). Domníváme

se, že v případě úspěšně vykonané zvláštní části vstupní zkoušky žadatel nemusí

písemné odůvodněné námitky dle §  14 odst. 1 vyhlášky podat, přestože před

zahájením ústního pohovoru námitku podjatosti uplatnil. Nejsou tak zřejmé

důsledky ústně uplatněné námitky. Je tedy třeba osvětlit vztah ke správnímu řádu,

popř. věc jinak posoudit či upravit. Dále je třeba odstranit věcné nesrovnalosti.

Právní úprava podjatosti nebude obsahem návrhu vyhlášky. Aplikuje se 

obecná právní úprava dle správního řádu.

Obecně pak princip, že ačkoli uplatní uchazeč námitku podjatosti, zkouška

proběhne, neshledáváme jako ideální. Pokud předkladatel vychází z určité praxe,

že může docházet ke zneužívání tohoto institutu žadateli, bylo by na místě

ustanovení § 13 odst. 2 upravit tak, aby námitka nebránila konání pohovoru např.

v případech její zjevné bezdůvodnosti, mohou totiž nastat i případy, kdy podjatost

bude naprosto zřejmá a pak konání zkoušky ztrácí smysl.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

73. K § 21: Vyhověno

Osvědčení o úspěšném vykonání vstupní zkoušky nemá oporu v zákoně

č. 254/2019 Sb. Rovněž je otázkou, pro jaké účely se osvědčení vydává, resp. má-

li své uplatnění též mimo rámec vedeného správního řízení. O vstupní zkoušce se

sepisuje také protokol (§ 32 vyhlášky) a žadatel se o výsledku vstupní zkoušky

vyrozumívá (§ 20 vyhlášky). Navrhujeme předmětné ustanovení vypustit.

Návrh bude upraven ve smyslu připomínky.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

74. K § 24: Nevyhověno
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Doporučujeme naopak hlasování zkušební komise zaznamenávat, neshledáváme

důvod pro opačný postup a odůvodnění k předmětnému ustanovení chybí. Nadto

pokud využije člen zkušební komise právo uvést odlišné stanovisko, bude stejně

zřejmé, jak hlasoval. Předkladatel sám přiznává korupční potenciál předpisu

v oblasti vstupních zkoušek, proto je na místě přistupovat k dané části maximálně

transparentně. Ostatně k doložení tvrzené podjatosti zkoušejícího může uchazeči

sloužit jako podklad i způsob hlasování této osoby, vzhledem k tomu, že zkouška i

přes námitku uchazeče proběhne.

Podle názoru předkladatele nelze na základě hlasování usuzovat na 

podjatost člena zkušební komise.

Dále předkladatel poukazuje na okolnost, že údaj o hlasování není 

obsažen ani v protokolu pořizovánem v rámci výběrových řízeních 

konaných podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

75. K § 27 odst. 2: Vysvětleno

Ustanovení dle našeho názoru povede k právní nejistotě adresátů a nežádoucímu

prostoru pro libovůli správního orgánu, navrhujeme proto se vyhnout formulaci

„pokud je to nutné pro naplnění účelu zvláštní části vstupní zkoušky“, jelikož není

zřejmé, na základě jakých kritérií by se v konkrétním případě usuzovalo, kolik

zkoušek má uchazeč vlastně absolvovat. Předpokládáme, že další prováděcí

vyhláška k zákonu č. 254/2019 Sb. stanoví odpovídající znalecká odvětví, pro

které se budou skládat jednotlivé zvláštní části vstupní zkoušky, aby bylo

žadatelům zřejmé, kolik zkoušek a v jakém rozsahu budou muset absolvovat pro

zvolené obory, odvětví a případně specializace. 

Je také na zvážení, zda nestanovit, že bude-li to s ohledem na profesní složení

konkrétní komise účelné, bude moci uchazeč absolvovat více ústních pohovorů

pro příbuzná odvětví, resp. specializace v jednom termínu u téže komise, s čímž se

pojí i potřeba vyjasnit, zda bude platit, že pro každou specializaci bude nutné

účastnit se ústního pohovoru vždy před jinou komisí, když v řadě

specializovaných oborů asi nelze předpokládat velký počet zkoušejících a složení

komisí se nebude příliš obměňovat. 

V rámci výše uvedeného tedy požadujeme vysvětlení záměru předkladatele,

zejména zda bude platit, že pro každé odvětví či každou specifikaci se bude dělat

zvláštní část zkoušky a skládat jiná komise, případně jak se bude postupovat při

stanovování počtu zkoušek dle odvětví a specifikací, a nejlépe doplnit podrobnější

popis v odůvodnění.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

76. K § 28: Vyhověno

Ve vztahu k náležitostem žádosti o opakování vstupní zkoušky, žádosti o

stanovení jiného či náhradního termínu vstupní zkoušky a náležitostem omluvy

opět odkazujeme na obecné náležitosti podání a žádosti dle § 37 a § 45 správního

řádu, s nimiž je úprava vyhlášky zčásti duplicitní (z žádosti má být např. patrno,

kdo ji činí a čeho se týká), zčásti rozporná (žádost se podává pouze písemně) a

zčásti ji nepřípustně doplňuje (stanoví se přílohy žádosti). Při podřazení úkonů

režimu § 158 odst. 1 správního řádu znovu odkazujeme na § 154 správního řádu a

na obdobné či přiměřené užití příslušných ustanovení § 37 a § 45 správního řádu.

Procesní režim je opět třeba vyjasnit a text vyhlášky upravit, popř. vypustit.

Navržená právní úprava bude vypuštěna.

V návrhu je záměrně stanoven jako kritérium účel vstupní zkoušky, 

protože v některých případech bude možné během jednoho pohovoru 

před jednou komisí ověřit potřebné znalosti a schopnosti, v jiných 

případech bude třeba více ústních pohovorů před stejnou komisí, v jiných 

více pohovorů před více komisemi. Též pokud jde o termíny, budou 

situace, kdy lze pohovory konat ve stejný den, dále situace, kdy pohovory 

ve stejný den nebude možné konat. Je tomu tak z toho důvodu, že 

znalecká činnost je vykonávána prakticky ve všech oborech lidské 

činnosti a nelze dopředu určit, kolik ústních pohovorů bude potřeba. 

Snahou předkladatele bude pořádat co nejnižší počet pohovorů. Tedy 

pokud to bude možné, bude se konat pohovor jen jeden.

Předkladatel doplní v tomto smyslu odůvodnění.
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

77. K § 35 odst. 1: Vyhověno

Není zřejmé, v jakém smyslu má být průkaz vydáván „na dobu výkonu znalecké

činnosti “ (zda je tato doba předem známa či nikoli, zda má jít o dobu platnosti

průkazu, popř. jak vykládat předmětné ustanovení). Vznášíme rovněž pochybnost

stran dostatečného zákonného zmocnění, neboť dle § 11 odst. 4 zákona č.

254/2019 Sb. má vyhláška upravit postup při vydávání průkazu, jednotný vzor

průkazu a jeho náležitosti.

Návrh bude změně v tom smyslu, že bude stanoveno, že žadatel dodá 

ministerstvu před vydáním průkazu svou fotografii (podobenku).

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

78. K § 39 odst. 4: Částečně vyhověno, částečně nevyhověno

Ustanovení ukládá znaleckému ústavu uvést na titulní straně znaleckého posudku

označení jiné osoby (kromě konzultanta), která se podílela na zpracování

znaleckého posudku. V podmínkách větších znaleckých ústavů, jako jsou

například Kriminalistický ústav Praha či odbory kriminalistické techniky a

expertiz jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky, je v některých

odvětvích zkoumání (např. genetika) problematické stanovit všechny osoby, které

se podílely na zpracování znaleckého posudku, např. v rámci laboratoří jde o

různé laboranty. Uvádění všech těchto osob na titulní straně považujeme za

nadbytečné, titulní strana by měla sloužit ke stručnému úvodu znaleckého

posudku, proto navrhujeme:

Výčet osob bude náležitostí poslední strany, nikoliv titulní strany.

Návrh vyhlášky však nebude rozlišovat osoby podle kritéria navrženého v 

připomínce, neboť zákon vyžaduje, aby bylo v případě znaleckých 

posudků zpracovaných znaleckými ústavy uvede, kdo se podílel na jeho 

zpracování, aniž by stanovoval dodatečné kritérium (srov. § 28 odst. 4 

zákona č. 254/2019 Sb). Budou též některé další údaje přesunuty na 

poslední stranu.

1.    Přesunout výčet osob, které se podílely na zpracování znaleckého posudku na

poslední stranu znaleckého posudku, tedy systematicky úpravu vložit do § 44 odst.

1.

2.    Požadovat označení pouze u osob, které se podstatnou měrou podílely na

zpracování znaleckého posudku.

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

79. K § 41 odst. 2: Vyhověno jinak

V rámci některých odvětví (např. počítačová analýza či genetika) vzniká při

zpracování velkého množství dat, které jsou ještě dále zpracovávány. Uvedení

všech takovýchto dat v posudku je neúčelné a odporuje to požadavku

srozumitelnosti posudku, proto požadujeme úpravu ustanovení následujícím

způsobem:

„(2) Nález obsahuje sebraná nebo vytvořená data, je-li to účelné s ohledem na

jejich charakter a srozumitelnost, a jejich zpracování.“.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

80. K § 44 odst. 1 písm. c): Vyhověno jinak

Opětovně je na poslední straně požadováno číslo položky, pod kterou je znalecký

posudek zapsán v evidenci posudků, jelikož číslo položky je již uvedeno na titulní

straně posudku – viz § 39 odst. 1 písm. c) návrhu. Navrhujeme ponechat číslo

položky na titulní straně a na poslední straně je neuvádět, a to i s ohledem na výše

uplatněnou připomínku k přesunu seznamu osob, které se podílely na zpracování

znaleckého posudku, na stranu poslední.

Číslo položky nebude vyžadováno jako zvláštní položka na poslední 

straně. Předkladatel nicméně upozorňuje, že náležitostí znalecké doložky 

je mj. číšlo položky. Znalecká doložka přitom musí být uvedena na 

poslední straně znaleckého posudku.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

81. K § 44 odst. 3: Nevyhověno

Ustanovení opomíjí případy, kdy je posudek zpracován znaleckým ústavem,

požadujeme proto doplnění ustanovení například následovně:

Návrh vyhlášky nebude upravovat podrobnosti elektornického podpisu - 

bude třeba vycházet ze zákona (§ 27 záklona).

Data jako taková nemusejí být obsažena ve znaleckém posudku. Návrh 

vyhlášky bude upraven tak, aby tato skutečnost byla zřejmá.
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„(3) Pokud se znalecký posudek podává v elektronické podobě, musí být

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem znalce nebo kvalifikovaným

elektronickým podpisem odpovědné osoby, podává-li posudek v elektronické

podobě znalecký ústav,  a

a) připojí se k němu certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný

elektronický podpis založen, a

b) opatří se kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

82. K odůvodnění obecné části – k části „7. Zhodnocení korupčních rizik“: Vyhověno

Požadujeme z předmětné části vypustit v pasáži věnované povaze právní úpravy

pojednání o tom, že v určitém oboru, odvětví či specializaci by byla korupce

z hlediska běžných morálních či sociálních norem přijatelná, jelikož s tímto

názorem se zcela neztotožňujeme a korupci z povahy věci považujeme za

nepřijatelnou v každém případě.

Posouzení korupčních rizik je provedeno podle příslušné metodiky. Jsou 

bohužel obory lidské činnosti, profese apod., ve kterých je korupce 

považována za normu (osoby působící v oboru, profesi apod. sami 

nepovažují korupci za problém, případně ani nemají za to, že se 

dopouštějí korupčního jednání) - jde tedy o problém skutečné praxe v 

oboru, profesi apod. a nikoliv o schvalování takové praxe předkladatelem.

Odůvodnění však bude upraveno ve smyslu připomínky.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

83. Doporučující připomínky: Vyhověno

K § 1 písm. g):

Návrh vyhlášky dle našeho názoru neprovádí § 29 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb.,

neboť neobsahuje úpravu způsobu vedení evidence posudků. S evidencí posudků

souvisí ustanovení § 39 odst. 1 písm. c), § 44 odst. 1 písm. c) a § 58, nejde však o

úpravu způsobu vedení této evidence. Vyhlášku doporučujeme doplnit, anebo § 1

písm. g) vypustit. S tím souvisí též úprava úvodní věty vyhlášky.

84. K § 2 odst. 1 písm. a): Vyhověno

Doporučujeme mezi slova „jméno a příjmení“ vložit slova „popřípadě jména“. Návrh bude upraven ve smyslu připomínky.

85. K § 2 odst. 1 písm. e): Vyhověno

K údaji požadujícímu uvedení identifikátoru datové schránky upozorňujeme

rovněž na úpravu § 18 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve

znění pozdějších předpisů, dle něhož orgán veřejné moci, který při své činnosti

využívá některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn rovněž

využívat údaj o typu a identifikátoru datové schránky. K využití je rovněž údaj o

adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti. Dané ustanovení by mohlo být

využitelné též v tomto případě, kdy by předmětné údaje nemusely být

specifikovány v žádosti.

Náležitostí formuláře žádosti již nebude identifikátor datové schránky. 

Žadatel bude mít možnost uvést jinou adresu pro doručování.

86. K § 8 odst. 3 a § 15: Vyhověno jinak

Návrh vyhlášky nebude upravovat podrobnosti elektornického podpisu - 

bude třeba vycházet ze zákona (§ 27 záklona).

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu 

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude 

nicméně rozšířena o další údaje.
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Považujeme za nadbytečné uvádět, že Ministerstvo posoudí námitky, „ke kterým

se přihlíží“ resp. námitku podjatosti, „ke které se přihlíží“, skutečnost, že se

neposuzují námitky, ke kterým se nepřihlíží, je zřejmá. Proto doporučujeme

předmětná slova vypustit.

Právní úprava námitek proti hodnocení písemného testu bude nahrazena 

právní úpravou doplnění odpovědi o její odůvodnění. Tato nová právní 

úprava již nebude pracovat s institutem nepřihlížení (k doplnění 

odpovědi).

87. K § 16 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 32: Vyhověno

Předmětná ustanovení hovoří o „protokolu o průběhu vstupní zkoušky“. V

návaznosti na předchozí podřazení zkouškového procesu pod úkony ve smyslu §

158 odst. 1 správního řádu je žádoucí uvést, že v daném případě nejde dle našeho

názoru o 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. Na předmětné ustanovení neodkazuje ani § 154 správního řádu.

Doporučujeme v tomto směru učinit zmínku v odůvodnění (k ustanovení § 32).

Odůvodnění bude doplněno.

88. K § 30 odst. 3: Vyhověno jinak

Větu poslední doporučujeme přeformulovat. Slovní spojení „popis důvodu

nepřihlížení“ není obvyklé a stylisticky vhodné. Navrhujeme použít např. slova:

„Vyrozumění obsahuje uvedení skutečností, pro které nebylo k žádosti nebo k

omluvě přihlíženo.“ .

Právní úprava námitek proti hodnocení písemného testu bude nahrazena 

právní úpravou doplnění odpovědi o její odůvodnění. Tato nová právní 

úprava již nebude pracovat s institutem nepřihlížení (k doplnění 

odpovědi).

89. K § 31 odst. 3: Nevyhověno

Doporučujeme v poslední větě souvětí slova „vykonal též“ nahradit slovem

„splnil“, aby bylo více patrné, že jde o případ, kdy sice uchazeč splnil při jiné

vstupní zkoušce obecnou část, ale z důvodu uběhlého času od tohoto splnění ji

bude muset vykonat znovu.

Okolnost, že žadatel splnil obecnou část vstupní zkoušky, je patrná ze 

slov "úspěšného vykonání předchozí vstupní zkoušky" v téže větě.

90. K § 33 odst. 1: Nevyhověno

Doporučujeme v rámci právní jistoty adresátů uvést, že Ministerstvo spravedlnosti

uveřejní výsledky na svých internetových stránkách, jelikož formulace „způsobem

umožňujícím dálkový přístup“ je neurčitá a fakticky může znamenat kdekoli na

internetu.

Slova "způsobem umožňujícím dalkový přístup" jsou konvenčním 

legislativním vyjádřením.

91. K odůvodnění obecné části – k části „6. Zhodnocení dopadů navrhovaného

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů“:

Vyhověno

Máme za to, že poslední odstavec měl s ohledem na obsah poslední věty

pokračovat. Doporučujeme text zkontrolovat.

Text bude revidován.

92. Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: Nevyhověno

K § 19 odst. 1:

Ustanovení je vzhledem k obsahu odstavců 2 a 3 nadbytečné, doporučujeme jej

vypustit.

93. K § 28 odst. 2 a 3: Nevyhověno

Doporučujeme ustanovení formulačně upravit, jelikož žadatel se prakticky

nedovolává důkazů nebo příloh, ale dovolává se omluvené nepřítomnosti na

termínu zkoušky a těmito důkazy či přílohami dokládá svá tvrzení o důvodnosti a

včasnosti omluvy. Rovněž by bylo z hlediska přehlednosti pro adresáty vhodnější

ustanovení formulovat tak, že „přílohou žádosti je… “.

Úprava náležitostí a příloh bude bez náhrady vypuštěna (v návaznosti na 

vypořádání připomínky č. 76).

Jde o úpravu srovnatelnou s úpravami jiných profesních zkoušek (srov. § 

12 odst. 1 vyhlášky č. 312/2007 Sb., § 4b odst. 1 věta první vyhlášky č. 

197/1996 Sb., § 12 odst. 1 vyhlášky č. 277/2012 Sb., § 21 odst. 1 

vyhlášky č. 382/2017 Sb.).
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94. Ministerstvo zahraničních věcí K ust. § 32 odst. 1 písm. d) Nevyhověno

MZV dává ke zvážení v ustanovení o obsahových náležitostech protokolu

o průběhu vstupní zkoušky, konkrétně v odst. 1 písm. d), nahradit slova „ ústního

pohovoru“ slovy „zvláštní části vstupní zkoušky“.

Odůvodnění:

MZV dává ke zvážení provést uvedenou změnu s ohledem na terminologickou

i obsahovou jednotnost předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky. V ust. § 32

odst. 1 písm. c) se hovoří o datu a místu konání „obecné části vstupní zkoušky“,

kterou je možné pro účely těchto připomínek označit za „druh“ vstupní zkoušky.

Očekávalo by se, že v následujícím bodu bude požadován údaj o datu a místu

konání druhé části vstupní zkoušky, tj. zvláštní části vstupní zkoušky. Nicméně

místo tohoto označení je použito označení formy takové zkoušky. Vstupní

pohovor však není „druh“ vstupní zkoušky, ale forma jejího provedení, jak plyne z

ust. § 10 odst. 1 stanovícího, že „[z]vláštní část vstupní zkoušky se koná před

zkušební komisí formou ústního pohovoru“. Pro úplnost se dodává, že formou

vykonání obecné části vstupní zkoušky je vstupní test (viz ust. § 3 odst. 1

navrhované vyhlášky).

95. K odůvodnění ust. § 29 Vyhověno

MZV doporučuje doplnit odůvodnění tohoto ustanovení - konkrétně o vysvětlení

pojmů „vážné důvody“ a „důvody, které jsou hodny zvláštního zřetele“, a to

alespoň jejich příkladmým výčtem. 

Odůvodnění bude doplněno.

Odůvodnění:

V ust. § 29 navrhované vyhlášky upravujícím lhůty pro včasné podání žádosti

o stanovení jiného nebo jiného náhradního termínu vstupní zkoušky se používají

pojmy „vážné důvody“ a „důvody, které jsou hodny zvláštního zřetele“

(v příslušném gramatickém pádu). Tyto pojmy jsou přejaty z ust. § 10 odst. 6 a 7

zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých

ústavech, jež byly doplněny na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu, tj.

nebyly obsaženy v návrhu zaslaného do meziresortního připomínkového řízení

ani následně k projednání vládě, a tudíž nemohly být blíže vysvětleny v důvodové

zprávě k návrhu tohoto zákona. Vysvětlení uvedených pojmů a jejich rozlišení

nicméně není obsaženo ani v odůvodnění nyní předkládaného návrhu prováděcí

vyhlášky. S ohledem na zájem na předejití případným problémům při aplikaci

předmětných ustanovení MZV považuje za vhodné, aby pojmy „vážné důvody“

a „důvody, které jsou hodny zvláštního zřetele“ byly v odůvodnění

konkretizovány, a to alespoň jejich příkladmým výčtem.

- Ministerstvo zdravotnictví bez připomínek -

96. Ministerstvo zemědělství K § 1 písm. g) Nevyhověno

Podle § 1 písm. g) návrhu vyhlášky i podle obecné části odůvodnění obsahuje

vyhláška „způsob vedení evidence posudků“. Návrh však ve skutečnosti obsahuje

pouze výčet informací, které musí znalec uvádět o fyzické nebo právnické osobě

v zápisu do evidence posudků.

Tato připomínka je doporučující.

97. K § 16 odst. 4 Nevyhověno

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude

nicméně rozšířena o další údaje.

Zvláštní část vstupní zkoušky - byť výjimečně - se může skládat z více 

ústních pohovorů. Jde o případy, kdy žadatel podal žádost o zápis do 

seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů souhronně pro 

více oborů, odvětví nebo specializací, a to za podmínky, že více ústních 

pohovorů je třeba z hlediska účelu vstupní zkoušky.
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V § 16 odst. 4 doporučujeme nahradit text „odstavce 1“ textem „odstavce 2“.

Tato připomínka je doporučující.

- Ministerstvo životního prostředí bez připomínek -

- vedoucí Úřadu vlády (VÚV) bez připomínek -

- Předsedkyně Legislativní rady vlády (ÚV-KML) bez připomínek -

98. Odbor kompatibility Úřadu vlády (ÚV-KOM) Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti týkající se

vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího

členství v Evropské unii, 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.

Vyhověno

Doporučujeme z důvodové zprávy odstranit zmínku o již neplatné směrnici

95/46/ES.

99. K § 22 Vysvětleno

Čl. 14 odst. 6 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu stanoví, že na

rozhodování o umožnění přístupu k činnosti poskytování služeb by neměli mít vliv 

přímí konkurenti uchazeče. Znalci přitom nespadají do výjimky profesních

subjektů a sdružení nebo jiných organizací v roli příslušného orgánu. Vyhláška

sice nestanoví, že členem zkušební komise musí být znalci, avšak takovou

variantu ani nevylučuje. Požadujeme buď ve vyhlášce přímo zakotvit, že

jmenovaný nesmí být znalcem, tj. presumptivním konkurentem žadatele, nebo to

alespoň uvést v odůvodnění.

Není cílem předkladatele, aby se zkušební komise 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 ze 

zkušebních komisí vyloučit. 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. Dnes jsou v poradních 

sborech, které se po odborné stránce podílejí na výběru znalců, znalci 

také. 

- Český telekomunikační úřad bez připomínek -

100. Nejvyšší soud K § 4 odst. 3: Vysvětleno

Připomínka: Není zřejmý smysl a účel navrženého znění „testové otázky jsou

neveřejné, ledaže je ministerstvo vyřadilo z užívání.“ Znamená to, že otázky

nejsou zpřístupněny širší veřejnosti nebo že je předem neznají uchazeči? A pokud

je ministerstvo vyřadí z užívání, bude je ministerstvo někde zveřejňovat? Nabízí se

rovněž úvaha, zda je vůbec nutné výslovně upravovat tuto otázku.

Vzorové testové otázky budou uveřejněny způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (na internetových stránkách předkladatele). Testové 

otázky, které nebyly vyřazeny z užívání, mají být neveřejné, aby nebyly 

zpřístupněny před zahájením testu. Má se tak předejít zmaření účeli 

vstupní zkoušky.

101. K § 6 odst. 1: Vyhověno

Ustanovení bude i nadále obsahovat odkaz na odstavec 1, neboť odstavec

1 bude vypuštěn a dosavadní odstavce 2 a násl. budou označeny jako

odstavce 1 a násl.
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Připomínka: Odůvodnění návrhu vyhlášky blíže nespecifikuje, co lze rozumět

„právním informačním systémem“ , ani co si lze představit pod pojmem „další 

programové vybavení zpřístupněné ministerstvem“. Doporučuje se proto doplnit

odůvodnění vyhlášky v tomto směru, anebo vyjádřit alespoň základní

charakteristiku obou pojmů přímo v textu navrhované vyhlášky. V opačném

případě hrozí spory s uchazeči o to, jaké „pomůcky“ lze, či nelze použít v průběhu

testu. Jejich výčet jakožto přípustných „pomůcek“ by měl být taxativní, a to buď

pozitivní, nebo negativní.

Odůvodnění bude doplněno.

102. K § 7 odst. 1: Vysvětleno

Připomínka: V zájmu nezpochybnitelného výpočtu onoho minima 80 %

správných odpovědí se doporučuje konstruovat jednotlivé testové otázky tak, aby

každá jedna otázka, zahrnující třeba několik alternativ, obsahovala vždy jen jednu

nesporně správnou odpověď hodnocenou odpovídajícím počtem bodů dávajících v

jejich celkovém součtu 100 %. Jinak opět mohou hrozit nekonečné spory o

procenta …

Předkladatel počítá s riziky uvedenými v připomínce a ve svém postupu 

tato rizika zohlední. 

103. K § 7 odst. 2: Vyhověno jinak

Připomínka: Navrhuje se následující znění druhé věty tohoto odstavce:

„Ministerstvo zpřístupní žadateli tyto testové otázky včetně nabídky správných

odpovědí s označením nesprávných odpovědí žadatele. “

104. K § 8 odst. 1: Vyhověno jinak

Připomínka: V zájmu vyloučení interpretačních nejasností a z nich plynoucích

sporů se doporučuje úprava textu – vypuštěním tečky na konci druhé věty a slov

„Námitky se uplatňují“ ve větě třetí. Dojde tak ke spojení druhé a třetí věty, a tím

bude jasně vymezen okamžik, od kterého běží šedesátiminutová lhůta.

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu (viz výše). V rámci této úpravy 

bude mít žadatel na doplnění odpovědi 60 minut od zpřístupnění 

testových otázek (na které žadatel podle prozatímního hodnocení 

neodpověděl správně).

105. K § 8 odst. 3: Nevyhověno

Připomínka: Doporučuje se zvážit stanovení lhůty pro posouzení námitek

ministerstvem.  

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu (viz výše).

Podle nové verze bude ministerstvo posuzovat doplnění odpovědí 

žadatele. Předkladatel však stanovení lhůty pro posouzení nenavrhuje, 

bude vycházeno z obecných zásad stanovených správním řádem (tedy 

zejména v souladu s právem na dobrou správu).

106. K § 16 odst. 4: Vyhověno jinak

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu - žadatel, který nedosáhl 

dostatečného počtu správných odpovědí bude moci pokračovat v testu 

tak, že bude moci doplnit své odpovědi, které jsou (prozatímně) 

hodnoceny jako nesprávné, o jejich odůvodnění. Žadatel tak bude moci 

argumentovat ve prospěch své odpovědi. Za tím účelem mu bude 

zpřístupněna nabídka všech odpovědí s označením správné odpovědi a 

odpovědi žadatele.
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Připomínka: Je zde chyba v označení odstavce, na který se zde odkazuje –

správně má být uvedeno „… podle odstavce 2“ .

Ustanovení bude i nadále obsahovat odkaz na odstavec 1, neboť odstavec 

1 bude vypuštěn a dosavadní odstavce 2 a násl. budou označeny jako 

odstavce 1 a násl.

107. K § 19 odst. 3 písm. c): Nevyhověno

Připomínka: S ohledem na potřebu vyloučit spory o včasnost se doporučuje

výslovně stanovit počátek a konec lhůty řádné a včasné omluvy neúčasti u obecné

a zvláštní části zkoušky tak, že se za slovo „včas “ vloží tento text: „, tj. nejpozději

do … dnů od doručení písemného oznámení dne, času a místa konání obecné

části vstupní zkoušky nebo ústního pohovoru, “.

Lhůta je upravena v § 29 (v nové verzi návrhu § 27).

108. K § 24 odst. 1: Vysvětleno

Připomínka: Doporučuje se neupouštět od hlasovacích lístků, samozřejmě

anonymních, ledaže sama dikce tohoto ustanovení má na mysli, že: „Hlasování 

jednotlivých členů zkušební komise se jmenovitě nezaznamenává.“. Může to

usnadnit řešení sporů o požadované většině (§ 23 odst. 3).

Zaznamenává se výsledek hlasování, nikoliv jak hlasovali jednotliví 

členové zkušební komise.

109. K § 29 odst. 1: Nevyhověno

Připomínka: Doporučuje se subjektivní lhůtu pro včasnou omluvu limitovat i

lhůtou objektivní, a to ve smyslu navrženého doplnění ustanovení § 19 odst. 3

písm. c). Jinak budou případné spory o její dodržení zbytečně komplikované, viz §

30. Navrhuje se tedy za slovo „zřetele “ vložit tento text: „, nejpozději do … dnů

od doručení písemného oznámení dne, času a místa konání obecné části vstupní

zkoušky nebo ústního pohovoru “.

Objektivní lhůta by neumožňovala předkladatele zohlednit její případné 

zmeškání z omlivitelných důvodů (např. déletrvající hospitalizace na JIP 

apod.).

110. K § 30 odst. 2: Vyhověno

Připomínka: Mezi slovy „kterých “ a „žadatel “ došlo ke zřejmému výpadku

zvratného zájmena „se “.

111. K § 38 odst. 2 písm. a): Nevyhověno

Připomínka: Z opatrnosti se doporučuje doplnit text tak, aby byly zahrnuty i další

případné varianty „nepravdivosti“, které nemusí být přímo kryty těmi, jež

výslovně uvádí navrhovaná dikce tohoto ustanovení. Možné jsou dvě varianty:

Smyšlenka (fabrication) a zkreslení (falsification) jsou dva ze tří 

základních způsobů porušování vědecké resp. publikační etiky (třetí je 

plagiarismus).

a) za slovo „neobsahuje “ vložit slovo „zejména “;   

b) formulovat text tohoto písmena následovně: „neobsahuje smyšlenku, zkreslení,

omyl nebo jinou věcnou nesprávnost,“.

112. K § 50 písm. b), § 52 odst. 1 a 2: Nevyhověno

Připomínka: Navrhuje se nahradit poněkud hovorové slovo „sebere“

spisovnějším a srozumitelnějším výrazem „shromáždí“.

Náhradu slova „sebere“ slovem „shromáždí“ nepovažujeme za vhodnou, 

jedná se o terminologický výraz. Data se sbírají nebo vytváří. 

Shromažďují se podklady, tedy cokoliv, co zadavatel považuje za vhodné 

znalci předat, a tedy i to, co nebude analyzováno. Sběr dat je odborná 

procedura.

113. K § 53 odst. 1 : Vysvětleno

Připomínka: Doporučujeme vhodnější formulaci tohoto ustanovení, např. v

podobě: (1) Znalec zpracuje data způsobem, který odpovídá analýze dat a který

nepovede k jejich zbytečnému znehodnocení nebo spotřebování nebo zbytečné

změně.“

Slovo „předchází“ je vhodnější, protože jde o profylaxi, protože nelze 

zejm. u některých disciplín a v některých případech třeba i křehkosti 

vzorku po znalci spravedlivě požadovat, aby ke znehodnocení dat 

nedošlo.

- Nejvyšší správní soud bez připomínek -
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- Vrchní soud v Olomouci bez připomínek -

- Vrchní soud v Praze bez připomínek -

- Krajský soud v Brně bez připomínek -

- Krajský soud v Českých Budějovicích bez připomínek -

114. Krajský soud v Hradci Králové Návrh vyhlášky neobsahuje přechodná ustanovení, která jsou důležitá pro znalce

zapsané dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

předpisů. Jde např. o (ne)platnost jim vydaných průkazů znalce a znaleckých

pečetí po 1. 1. 2021.

Vysvětleno

Úprava platnosti stávajících průkazů a pečetí není potřebná, jelikož jejich

platnost je navázána na znalecké oprávnění podle z. č. 37/1967 Sb, které

všem znalcům skončí nejpozději 31.12.2025.

115. Návrh vyhlášky neobsahuje také úpravu vedení evidence znaleckých úkonů,

kterou zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

předpokládá v § 29 odst. 6.

Vysbětleno, vyhověno

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude

nicméně rozšířena o další údaje.

116. § 2 – Žádost o zápis do seznamu znalců Nevyhověno

Žádost by měla obsahovat též informaci o tom, zda žadatel aktuálně je anebo v

minulosti byl zapsán v seznamu znalců. Nelze totiž vyloučit potřebu informace o

dřívější znalecké činnosti žadatele.

Správní orgán má k této informaci přístup, opatří si ji tedy jinak.

117. § 36 odst. 2 Vyhověno

V praxi nečiní žádné problémy, pokud má znalec na jedné pečeti uvedeno více

oborů, proto se navrhnovaná úprava nejeví nutnou. Jestliže se navrhovaná úprava

prosadí, lze důvodně předpokládat četné omyly znalců, znaleckých kanceláří a

znaleckých ústavů při otisku pečeti.

Ustanovení bude vypuštěno.

118. § 38 – Úplnost, pravdivost a přezkoumatelnost znaleckého posudku Částečně vyhověno

Toto ustanovení doporučujeme doplnit a upřesnit, aby nevznikaly pochybnosti o

tom, co vše je nutno do znaleckého posudku uvést a absence čeho bude již

pokládána za nedostatatek posudku z hlediska úplnosti a přezkoumatelnosti.

Byla provedena některá zpřesnění v § 38 odst. 2 písm. c) (nyní § 37 písm. 

c/).

- Krajský soud v Ostravě bez připomínek -

- Krajský soud v Plzni bez připomínek -

119. Krajský soud v Praze PŘEDNĚ: Nevyhověno

1)     VYHLÁŠKA NEUPRAVUJE ODVĚTVÍ JEDNOTLIVÝCH ZNALECKÝCH

OBORŮ (ROZPOR S § 4 ODST. 2 ZÁKONA)

2)      VYHLÁŠKA NEOBSAHUJE STANOVENÍ ODMĚNY (ROZPOR S § 31

ODST. 7 ZÁKONA)

3)      VYHLÁŠKA NEOBSAHUJE VÝČET OBORŮ A ODVĚTVÍ DLE § 8

ODST. 6 ZÁKONA

120. K § 2 odst. 1 písm. d) Vysvětleno

Předmětem úpravy návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech, nejsou otázky uvedeno v připomínce. Tyto otázky jsou 

předmětem úpravy dalších vyhlášek, které budou vydány.
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tady by bylo třeba vysvětlit podrobněji jednotlivé pojmy a způsob volby oboru,

odvětví a specializace; problém způsobuje to, zda je nutné, aby ten, co má zvolený

obor, odvětví a specializaci, uměl celý obor (COŽ BY ASI MĚLO BÝT) a odvětví

a specializace představovala to, že to umí „ještě lépe“; jsou s tím často problémy,

protože např. někdo se „vejde do oboru“ (např. stavebnictví), ale specializuje se na

sádrokartony (v nich má velké zkušenosti). Setkáváme se s problémem, zda pak

toho, co neumí celý obor, nezapsat jinam, aby bylo zcela jasné, co umí a co už

nikoli

Problematika oborů a odvětví bude upravena samostatnou vyhláškou.

121. K § 2 odst. 1 písm. i) Vysvětleno

není vysvětleno, co je to rozdílová zkouška Rozdílová zkouška je upravena v § 12 odst. 2 znaleckého zákona.

122. K § 3 odst. 1 Vysvětleno

Kdo bude test připravovat a kdo vyhodnocovat Za přípravu a vyhodnocení odpovídá ministerstvo. Obecnou část vstupní 

zkoušky zajišťuje a organizuje Justiční akademie (§ 10 odst. 2 věta první 

z. č. 254/2019 Sb.).

123. K § 4 odst. 1 písm. c) Vysvětleno

Měly by být přesněji definovány požadavky na úspěšné složení písemné části

zkoušky nebo by měly být zpracovány učební texty pro žadatele o zapsání do

seznamů znalců; ideální by bylo, kdyby např. Msp pořádalo školení (ev. by

probíhala na ministerstvem spravedlnosti akreditovaném pracovišti). 

Předkladatel počítá s určitou podporou uchazečů v tomto směru - např. 

prostřednictvím specializovaných internetoých stránek.

124. K § 6 odst. 2 Vyhověno

Neměla by být součástí povinnost zpracovat zkušební znalecký posudek? (V praxi

se ukazuje, že je to důležité, protože často žadatelé nerozumí textu zákona a

posudek neodpovídá zákonným požadavkům). Pak by čas musel být delší, než 90

minut.

Povinnost zpracovat zkušební znalecký posudek bude do návrhu vyhlášky 

zapracována.

125. K § 8 odst. 1 Vysvětleno

Žadatel, který podle hodnocení písemného testu nesplnil obecnou část vstupní

zkoušky, může uplatnit písemné stručně odůvodněné námitky proti hodnocení.

Žadatel musí námitky uplatnit do 60 minut od zpřístupnění testových otázek (pak

asi bude nutné předem upozornit na to, kdy budou výsledky zveřejněny).

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu - žadatel, který nedosáhl 

dostatečného počtu správných odpovědí bude moci pokračovat v testu 

tak, že bude moci doplnit své odpovědi, které jsou (prozatímně) 

hodnoceny jako nesprávné o jejich odůvodnění. Žadatel tak bude moci 

argumentovat ve prospěch své odpovědi. 

Obecná část vstupní zkoušky bude probíhat obdobně jako písemná část 

zkoušky insolvenčních správce. Žadatel tedy bude v počítačové učebně 

vyplňovat test na PC. Náslědně se žadateli zobrazí hodnocení (přímo na 

PC) a žadatel bude případně pokračovat v testu tím, že bude odůvodňovat 

své odpovědi.

126. K § 10 odst. 1 Vysvětleno

Zvláštní část vstupní zkoušky se koná před zkušební komisí (kdo ji tvoří?

formou ústního pohovoru

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. 

127. K § 12 Vysvětleno
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V „odůvodnění“ se hovoří o rozdílové zkoušce dle § 12 ( strana 3 odst. 3 ), zde u §

12 však toto  nezjišťuji.

Jde o § 12 zákona č. 254/2019 Sb., nikoliv o § 12 návrhu vyhlášky.

128. K § 20 odst. 1 Nevyhověno

(1)     Zkušební komise nebo ministerstvo (to by mělo dělat jen Msp, které správní

řízení vede) vyrozumí žadatele o výsledku vstupní zkoušky současně

s vyrozuměním o výsledku zvláštní části vstupní zkoušky.

O výsledku vstupní zkoušky může vyrozumívat v některých případech i 

zkušební komise, neboť před zkušební komisí se koná ústní pohovor, 

resp. zvláštní část vstupní zkoušky (srov. k tomu § 12 odst. 3 vyhl. č. 

312/2007 Sb.).

129. K § 22 Nevyhověno

Jakkoliv jsou jiné části vyhlášky velmi podrobné, zde by bylo na místě stručně

definovat základní předpoklady členů zkušební komise. V tříčlenné komisi by

měli být dva členové komise zkušenými soudními znalci v daném oboru (s tím, že

alespoň jeden v daném či příbuzném odvětví) s delší praxí a jeden specialista –

právník.

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. Předkladatel má přitom za to, že je dostačující zákonná 

úprava a dosud navržená úprava v návrhu vyhlášky.

130. K § 23 odst. 2 Nevyhověno

Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební

komise řídí průběh neveřejné porady. Domnívám se, že je žádoucí, aby předsedou

komise byl právník.

Dle názoru předkladatele je možné, aby předsedou komise byl i 

neprávník.

131. K § 24 odst. 1 Vysvětleno

jak se potom prokáže rozhodující hlas předsedy zkušební komise? Je pravdou, že pokud bude rozhodující hlas předsedy zkušební komise, z 

protokolu tato skutečnost vyplyne. V těchto případech tedy bude zřejmé, 

jak předseda komise hlasoval.

132. K § 36 odst. 4 Vyhověno

Dosud nesměl být zelený, protože při běžném kopírování se zelená barva často

nezobrazí.

Návrh bude změně v tom smyslu, že otisk znalecké pečeti bude modré 

nebo fialové barvy.

133. K § 40 odst. 1 písm. a) Nevyhověno

měla by předcházet PÍSEMNÁ objednávka nebo zadání (podle zkušeností z praxe

je to důležité); zároveň by mělo být stanoveno, že pokud nebude položená otázka

otázkou odbornou, ale právní, musí znalec podání posudku odmítnout; v případě

nejasnosti zadání by měl znalec s objednatelem vyjasnit zadání tak, aby bylo

jednoznačné a on posuzoval skutečně jen odbornou otázku

Vyhláška nemůže upravit formu zadání znaleckého posudku (ústní, 

písemná). Pokud je znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci (např. 

v rámci soudního řízení), jde o úkon daného orgánu veřejné moci, jehož 

forma je upravena příslušným předpisem, např. tr. řádem (případně by 

musela být upravena novým znaleckým zákonem /č. 254/2019 Sb./ - tak 

tomu ovšem není) a nelze ji upravit vyhláškou. 

Pokud je zadavatelem fyzická nebo právnická osoba, která nemá 

postavení orgánu veřejné moci, je v takovém případě zadání znaleckého 

posudku smlouvou, jejíž formu opět nelze upravovat vyhláškou.

Problematika projednání zadání znaleckého posudku je upravena v § 25 

odst. 1 věta druhá nového znaleckého zákona a odmítnutí podání 

znaleckého úkonu je upraveno v § 19 nového znaleckého zákona. Situace 

naznačená v připomínce je řešena práve v § 25 odst. 1 věta druhá a v § 19 

odst. 1 písm. b) nového znaleckého zákona. Předmětem úpravy vyhlášky 

tato problematika být ani nemůže (vzhledem ke zmocňovacím 

ustanovením).

134. K § 50 písm. b) Vysvětleno
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nebo opatří (stává se, že někdy data sbírají i zaměstnanci ústavu, kteří nejsou

znalci, nebo „pomocné síly“ znalce – př. odběr krve, vytažení dat z počítačů…) –

je třeba, aby bylo zřejmé, že nemusí i tyto „pomocné práce“ znalec vykonávat sám

– BÝVÁ TO PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ)  

Ust. § 50 písm. b) neupravuje, kdo konkrétně a jak sebere nebo vyvoří 

data. Ust. § 50 pouze obsahuje výčet kroků, ze kterých se skládá postup 

znalce (znalecké kanceláře, znaleckého ústavu) při zpracování znaleckého 

posudku.

Otázka, kdo konkrétně sebere nebo vyvoří data, není návrhem nijak nově 

upravována. Tato otázka může být blíže upravena v obecně uznávaných 

postupech a standardech daného oboru a odvětví ve smyslu § 28 odst. 5 

věta první zákona č. 254/2019 Sb.

135. K § 56 odst. 2 Vyhověno

A co když znalec neví a odpovědět nedokáže? A co je to nejvyšší možná

pravděpodobnost? Je to pravděpodobnost blížící se jistotě? Pokud znalec nedokáže

odpovědět s jistotou nebo s pravděpodobností blížící se jistotě, měl by asi uvést, že

není schopen na zadanou otázku odpovědět.

Návrh bude upraven ve smyslu připomínky.

- Krajský soud v Ústí nad Labem bez připomínek -

136. Městský soud v Praze K § 2 odst. 1 písm. h) Nevyhověno

Doporučujeme formulovat „h) údaj, zda žadatel…“. Předkladatel setrvá na úpravě používající slovo "případně".

137. K § 2 odst. 1 písm. i) a j) Vysvětleno

S ohledem na text zákona žádáme vyjasnit, zda se žádost o zápis do seznamu

podává až po složení vstupní zkoušky nebo před ní. Prvně uvedený přístup by nám

připadal logičtější, přičemž by potom nebylo nutné tyto údaje v žádosti uvádět,

popřípadě by je stačilo nahradit údajem o datu složení vstupní nebo rozdílové

zkoušky.

Žádost se podává před složením vstupní zkoušky (srov. § 10 odst. 3 věta 

první zákona č. 254/2019 Sb.).

138. K § 4 odst. 2 Nevyhověno

Dáváme k úvaze, zda nezařadit do výčtu výslovně i daňové řízení (na daňové

řízení se nepoužije správní řád, viz § 262 daňového řádu), v němž mohou hrát

znalecké posudky rovněž významnou roli.

Předkladatel považuje úpravu za dostačující.

139. K § 8 odst. 1 Nevyhověno

Doporučujeme časový limit pro uplatnění námitek prodloužit na 90 minut za

účelem zajištění jejich řádného odůvodnění.

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu - žadatel, který nedosáhl 

dostatečného počtu správných odpovědí bude moci pokračovat v testu 

tak, že bude moci doplnit své odpovědi, které jsou (prozatímně) 

hodnoceny jako nesprávné o jejich odůvodnění. Žadatel tak bude moci 

argumentovat ve prospěch své odpovědi.

Na doplnění odpovědi však žadatel ponechá 60 minut, protože tuto lhůtu 

považuje za dostatečnou.

140. K § 16 odst. 3 Vysvětleno

Navrhujeme toto pravidlo přesunout do § 25 a násl. Mělo by totiž platit i pro

obecnou část vstupní zkoušky. 

Tato připomínka je zásadní.

141. K § 16 odst. 4 Vyhověno jinak

Odkaz „podle odstavce 1“ je třeba nahradit odkazem „podle odstavce 2“. Druhou

část věty o záznamu o vyloučení ze zkoušky do protokolu rovněž navrhujeme

přesunout do společných ustanovení v § 25 a násl.

Ustanovení bude i nadále obsahovat odkaz na odstavec 1, neboť odstavec 

1 bude vypuštěn a dosavadní odstavce 2 a násl. budou označeny jako 

odstavce 1 a násl.

Připomínkované ustanovení upravuje činnost zkušební komise. Zkušební 

komise je však činná pouze v rámci zvláštní části zkoušky, nikoliv též v 

rámci obecné části zkoušky.
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Tato připomínka je zásadní.

142. K § 29 odst. 1 Vysvětleno

Není zřejmé, proč se rozlišují u neúčasti vážné důvody a důvody zvláštního zřetele

hodné. Doporučujeme sjednotit, aby se ministerstvo nedostalo do interpretačních

problémů.

Jde o různé pojmy, zavedené v § 10 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb.

143. K § 31 odst. 1 Nevyhověno

Doporučujeme kostrbatě formulované ustanovení uvést například takto: „Za jedno

opakování vstupní zkoušky se považuje též situace, kdy žadatel opakuje jak její

obecnou, tak její zvláštní část.“

Předkladatel považuje ustanovení za dostatečně srozumitelné.

144. K § 31 odst. 3 Vysvětleno

Doporučujeme slova „, jejíž obecná část se považuje za splněnou, vykoná též

obecnou část“ nahradit slovy „vykoná znovu též její obecnou část“.

Připomínkované ustanovení se týká § 10 odst. 2 věta druhá zákona č. 

254/2019 Sb. Jde tedy o případy, kdy se obecná část vstupní zkoušky 

považuje za splněnou, nikoliv o případy, kdy žadatel splnil obecnou část 

vstupní zkoušky.

145. K § 39 odst. 1 písm. d) a odstavec 3 Vyhověno jinak

Doporučujeme obě ustanovení spojit pro lepší přehlednost textu do jednoho

[stačilo by na konec písmena d) přidat slova „označení konzultanta a důvod, pro

který jej znalec přibral,“].

Ustanovení budou spojena do jednoho (nově - na základě vypořádání jiné 

připomínky) - se bude tento údaj uvádět na poslední straně znaleckého 

posudku.

146. K § 40 odst. 2 Nevyhověno

Navrhujeme větu první vypustit pro překročení zákonného zmocnění. Takto

navrhovaná norma ukládá povinnost zadavatelům znaleckého posudku, která

případně patří do zákona.

Tato připomínka je zásadní.

147. K § 41 a § 50 Vysvětleno

Navrhujeme zavést pojem nebo legislativní zkratku „data“. Zdaleka ne všechny

znalecké posudky vycházejí z dat v úzkém slova smyslu. Daty by se pro účely

vyhlášky měly rozumět například „hodnoty, informace a jiné skutečnosti, z nichž

znalec při vyhotovení posudku vychází“.

Znalecký posudek v jakémkoliv oboru, byť řemeslném, tedy bez vědního 

základu, je prací s daty. Data nejsou a nemohou být východiska (znalec z 

nich nevychází, znalec s nimi sofistikovaně pracuje), proto je pobídka pro 

jejich konceptuální vymezení pro účely vyhlášky neakceptovatelná. 

Vymezení dat lze pouze příkladem, a to zřejmě ve výkladu. Vyhláška 

není zaměřena na data jako taková, nýbrž na práci s daty, tedy postup 

znalce, který není vyhláškou „předepisován“, nýbrž ve vyhlášce zachycen 

souborem nezbytných kroků. Ty se odráží v náležitostech posudku jako 

písemného produktu postupu znalce.

Tato připomínka je zásadní.

148. K § 47 odst. 2 Vyhověno

Slovo „podaného“ je třeba nahradit slovem „podaný“.

149. K § 56 odst. 1 Nevyhověno

Doporučujeme s ohledem na znění odstavce 2 vypustit slovo „jednoznačnou“. Slovo "jednoznačně" vypustit nelze, protože uvedení nejednoznačného 

závěru tam, kde výsledky jednoznačný závěr umožňují, je falisfikace. 

Odstavec 2 je zvláštním ustanovením ve vztahu k odstavci 1.

150. Nejvyšší státní zastupitelství K § 1 písm. a) a § 2 odst. 1 Vyhověno

Podle § 28 odst. 9 nového znaleckého zákona (zákon č. 254/2019 Sb.) 

mají být vyhláškou stanoveny mj. náležitosti znaleckého posudku. Podle 

§ 28 odst. 2 písm. b) téhož zákona je náležitostí znaleckého posudku mj. 

jeho zadání. Zadání (odbornou otázku) formuluje (zadává) zadavatel. 

Vyhláška tedy může (musí) stanovit, jak má zadavatel zadání 

zformulovat.
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Na základě § 6 odst. 11 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých

kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „znalecký zákon) je ministerstvo

zmocněno ke stanovení náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců.

Ačkoliv toto zmocnění našlo terminologicky odpovídající zakotvení v předmětu

úpravy podle § 1 písm. a) návrhu vyhlášky, podle něhož vyhláška upravuje

„náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců“, v návětí § 2 odst. 1

návrhu vyhlášky se již hovoří pouze o žádosti o zápis do seznamu znalců. Za

vhodné považujeme upravit znění posledně uvedeného ustanovení návrhu

vyhlášky tak, aby odpovídalo terminologii znaleckého zákona. 

Návrh bude upraven ve smyslu připomínky.

151. K § 1 písm. g) Vysvětleno

Na základě § 29 odst. 6 znaleckého zákona je ministerstvo zmocněno ke stanovení

způsobu vedení evidence posudků, což návrh vyhlášky potvrzuje v § 1 písm. g). 

Ovšem navzdory deklaraci, že vyhláška způsob vedení evidence posudků

upravuje, není v návrhu vyhlášky obsaženo žádné ustanovení, které by tak reálně

činilo. To je třeba napravit a do vyhlášky zapracovat tuto problematiku, případně

jinak tento nedostatek vyřešit (např. vypuštěním § 1 písm. g) návrhu a zpracování

této problematiky samostatně).

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu 

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude 

nicméně rozšířena o další údaje.

152. K § 16 odst. 4 Vyhověno jinak

V uvedeném ustanovení je nesprávně uveden odkaz na odstavec 1 a u vyloučení

uchazeče ze vstupní zkoušky odkaz zcela absentuje. Navrhujeme následující

formulaci: (4) O přijetí opatření podle odstavce 2 a o vyloučení uchazeče ze

vstupní zkoušky  podle odstavce 3  se provede záznam (...).

Ustanovení bude i nadále obsahovat odkaz na odstavec 1, neboť odstavec 

1 bude vypuštěn a dosavadní odstavce 2 a násl. budou označeny jako 

odstavce 1 a násl.

153. K § 31 Částečně vyhověno, částečně nevyhověno

Toto ustanovení návrhu vyhlášky působí nepřehledně až nesrozumitelně, a to

zejména v prvém odstavci, který navrhujeme zcela přeformulovat, aby bylo

zřejmé, že za jedno opakování je považována situace, kdy žadatel při jedné

zkoušce opakuje obě její části. 

Pokud jde o další odstavce, navrhujeme následující úpravu: 

(2) Pokud žadatel opakuje vstupní zkoušku a nesplnil pouze její zvláštní část,

obecnou část vstupní zkoušky  neopakuje .

(3) Žadatel při opakování vstupní zkoušky, jejíž obecná část se považuje

za splněnou, obecnou část vykoná též , pokud žádost o opakování vstupní

zkoušky doručil ministerstvu po uplynutí více než 3 let od úspěšného vykonání

předchozí vstupní zkoušky, při které vykonal též její obecnou část.

154. K § 33 Vysvětleno

Nad rámec uvedeného konstatujeme, že podstatná část návrhu vyhlášky, týkající

se výkonu znalecké činnosti (část druhá), je do značné míry nepřehledná

a nesrozumitelná. Domníváme se, že mnohem přehledněji je upravena podobná

problematika zkoušek insolvenčních správců, a to ve vyhlášce č. 312/2007 Sb.,

o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, která bohužel

jako inspirace návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, posloužila pouze

okrajově (k § 33).

Předkladatel se nedomnívá, že vyhláška č. 312/2007 Sb. je přehlednější 

než návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

znalcích, znaleckýczh kancelářích a znaleckých ústavech. Připomínkové 

místo je jediným připomínkovým místem, které tento názor uvedlo v 

připomínkách. 

Formulace odstavce 1 bude ponechána, předkladatel ji považuje za 

dostatečně srozumitelnou.

Formulace odstavce 2 bude upravena dle připomínky.

Slova "vykoná též" v odstavci 3 bude uvedena dle připomínky, jinak 

zůstane formulace odstavce 3 beze změny, neboť změnu slovosledu 

týkající se slov "doručil ministerstvu" nepovažuje předkladatel za 

vhodnou, doplnění slov "více než" pak vede k významovému posunu, 

který není vzhledem k § 10 odst. 2 věta druhá zákona č. 254/2019 Sb. 

žádoucí.
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155. K § 37 odst. 1, 2 Nevyhověno

Uvedené ustanovení pro větší srozumitelnost navrhujeme formulovat takto: 

(1) Minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro případ povinnosti

nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti činí

1 000 000 Kč.

(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění znalecké kanceláře a

znaleckého ústavu pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v

souvislosti s výkonem znalecké činnosti  činí 5 000 000 Kč.

Tato připomínka je zásadní.

156. Veřejný ochránce práv 1.      Nepředložení všech prováděcích předpisů k zákonu č. 254/1999 Sb., o

znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „nový

zákon“) do meziresortního připomínkového řízení.

Vysvětleno

Dovoluji si upozornit a připojit se k připomínce mé předchůdkyně (Vaše č. j.:

MSP-400/2014-LO-SP, naše č. j.: KVOP/1308/2016/S), která považovala za

neakceptovatelné, aby k návrhu nového zákona upravující znaleckou činnost

nebyla předložena paragrafovaná znění všech vyhlášek. Absence paragrafovaného

znění prováděcích předpisů vede k nemožnosti komplexního hodnocení zcela nové

právní úpravy. I nyní musím konstatovat, že předložený návrh vyhlášky je jen

částečným prováděcím předpisem k novému zákonu u znalcích, znaleckých

kancelářích a znaleckých ústavech. Domnívám se, že postupné „uvolňování“

prováděcích předpisů znemožňuje komplexní zhodnocení aplikovatelnosti nové

právní úpravy, jejíž účinnost je dána od 1. ledna 2021.

Předkladatel plánoval předložení návrhů všech vyhlášek provídějících 

zákon č. 254/2019 Sb. do meziresortního připomínkového řízení v jeden 

okamžik. Návrhy takto do meziresortního připomínkového řízení 

předloženy nebyly z důvodů, které nejsou legislativní povahy.

Stranou také nemohu ponechat to, že doposud ministerstvo nevydalo standardy

znalecké činnosti, s nimiž nový zákon počítá. Standardy považuji za důležité

dokumenty pro věcný výkon znalecké činnosti a úkony dohledu.

Tato připomínka je doporučující.

157. 2.      Otázka, zda je návrh vyhlášky dostatečně konkrétním prováděcím

předpisem

Vysvětleno

Od návrhu vyhlášky jsem očekával vyšší míru konkrétnosti, doslova jsem od 

návrhu vyhlášky očekával, že bude praktickým návodem („kuchařkou“) pro znalce 

i orgán státní správy znalecké činnosti. Uvítal bych, pokud by ministerstvo ještě 

jednou provedlo o obsahové náplni návrhu prováděcích předpisů komunikaci se 

zástupci odborné veřejnosti, tak jak bylo přislíbeno.
1)
 K této připomínce mě vede i 

to, že návrh zákona byl po meziresortním připomínkovém řízení podstatně 

přepracován a důvodová zpráva k novému zákonu je tedy z převažující části 

nepoužitelná.

1) Viz bod Ad. 3) v odpovědi Odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti 

prof. Ing. Albertu Bradáčovi, DrSc., ze dne 18. června 2020, č. j. MSP-292/2020-

LO-DOT/2.

Předkladatel nepovažuje formulaci, která je nyní obsažena v návrhu 

vyhlášky, za nesrozumitelnou. Fomulace navržené v připomínce pouze 

opakují zákon (§ 22 odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb.).

Vyhláška je obecně závazným právním předpisem, nelze ji zaměňovat za 

instrukci, obecně uznávané postuopy a standardy jednotlivých oborů a 

odvětví (§ 28 odst. 5 věta první zákona č. 254/2019 Sb.).

Ustanovení o postupu znalce při zpracování znaleckého posudku jsou 

navržena obecně, neboť mají upravovat postup ve všech oborech, 

odvětvích i specializacích. Znalecká činnost přitom je velmi rozmanitá a 

není možné konkrétně upravit postupy pro všechny obory, odvětví nebo 

specializace.

Ministerstvo spravedlnosti se zástupci odborné veřejnosti průběžně 

komunikuje. Zástupci odborné veřejnosti mají též možnost návrh 

vyhlášky připomínkovat (což též učinili).

Ust. § 56 je ustanovení, které upravuje jeden z kroků postupu znalce při 

zpracování znaleckého posudku, a to formulaci závěru (srov. § 50 písm. 

g/ návrhu vyhlášky). Analýza dat - další z kroků postupu znalce při 

zpracování znaleckého posudku (srov. § 50 písm. d/ návrhu vyhlášky) - je 

upravena v § 54.

V § 28 odst. 5 zákona č. 254/2019 Sb. jsou jednak upraveny (pouze) 

některé aspekty postupu znalce při zpracování znaleckého posudku, resp. 

jeho náležitosti (§ 28 odst. 5 věta druhá zákona), jednak (podmíněnou) 

povinnost znalce postupovat při zpracování znaleckého posudku v 

souladu s obecně uznávanými postupy a standardy (§ 28 odst. 5 věta 

první zákona). Vyhláška však nemá tyto postupy a satndardy nahrazovat. 

Tyto postupy a standardy mají být vydány ke konkretizaci postupu 

znalců, přičemž tato konkretizace má být v souladu se zákonem i s 

vyhláškou (zejména § 50 a násl. návrhu vyhlášky). Tyto postupy a 

satndardy mají být uveřejňovány předkladatelem na jeho internetových 

stránkách (srov. k tomu též důvodovou zprávu k § 28 odst. 5 návrhu 

zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech).
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Za nepřijatelné považuji např. to, že § 56 návrhu vyhlášky nejenom že neprovádí §

28 odst. 5 nového zákona, ale omezuje se jen na analýzu dat, která je jen jedním

článkem znaleckého zkoumání. K dalším nedostatkům odkazuji u připomínek k: §

2 odst. 5, § 4 odst. 2, § 38, § 49, § 52 a § 55.

Tato připomínka je zásadní.

158. 3.      Absence přechodných ustanovení pro znalce zapsané podle zákona č.

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Vysvětleno

Návrh vyhlášky neobsahuje přechodná ustanovení, která by vyřešila otázku

(ne)platnosti vydaných průkazů znalce a znaleckých pečetí po účinnosti nového

zákona.

Doporučuji přidat přechodné ustanovení, které by tuto otázku vyřešilo.

Tato připomínka je zásadní.

159. 4.      Způsob vedení evidence znaleckých posudků Vyhověno

Návrh vyhlášky neobsahuje prováděcí ustanovení k § 29 odst. 6 nového zákona.

Navrhuji přidat ustanovení, která by způsob vedení evidence vyjasnila

(konkretizovala). Předkladatel jistě může vyjít z přílohy č. 6 k instrukci

Ministerstva spravedlnosti č. j. 26/2017-OJD-ORG/, která se způsobem evidence

znaleckých posudků zabývá a je jistě možné obdobnou přílohu, odpovídající

požadavkům nové právní úpravy, na vedení evidence posudků připojit k návrhu

vyhlášky. Konkrétně viz připomínka k § 58.

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu 

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude 

nicméně rozšířena o další údaje.

Tato připomínka je zásadní.

160. 5.      Návrh vyhlášky neobsahuje text znalecké doložky, která je nedílnou

součástí znaleckého posudku (viz § 28 nového zákona).

Nevyhověno

Doporučuji přidat ustanovení, které by obsahovalo text znalecké doložky (§ 28

odst. 7 nového zákona). Možné je také vyjít z přílohy č. 3 k instrukci č. j. 26/2017-

OJD-ORG/32, která obsahuje text doložky a upravit ji, aby plně odpovídala nové

právní úpravě. Jistě je možné obdobnou přílohu připojit k návrhu vyhlášky.

Jelikož se jedná o zákonnou náležitost znaleckého posudku, měl by existovat její

závazný text, aby nedocházelo k formálním vadám posudků spojených s tím, že by

si znalci sami doložku upravovali tak, že by neodpovídala zákonným

požadavkům. Považuji za nutné také poznamenat, že závazný text doložky by

odlišoval znalecký posudek od odborného vyjádření či jiné expertní činnosti, která

však není znaleckou činností.

Vyhláška je obecně závazným právním předpisem, nelze ji zaměňovat za 

instrukci, obecně uznávané postuopy a standardy jednotlivých oborů a 

odvětví (§ 28 odst. 5 věta první zákona č. 254/2019 Sb.).

Ustanovení o postupu znalce při zpracování znaleckého posudku jsou 

navržena obecně, neboť mají upravovat postup ve všech oborech, 

odvětvích i specializacích. Znalecká činnost přitom je velmi rozmanitá a 

není možné konkrétně upravit postupy pro všechny obory, odvětví nebo 

specializace.

Ministerstvo spravedlnosti se zástupci odborné veřejnosti průběžně 

komunikuje. Zástupci odborné veřejnosti mají též možnost návrh 

vyhlášky připomínkovat (což též učinili).

Ust. § 56 je ustanovení, které upravuje jeden z kroků postupu znalce při 

zpracování znaleckého posudku, a to formulaci závěru (srov. § 50 písm. 

g/ návrhu vyhlášky). Analýza dat - další z kroků postupu znalce při 

zpracování znaleckého posudku (srov. § 50 písm. d/ návrhu vyhlášky) - je 

upravena v § 54.

V § 28 odst. 5 zákona č. 254/2019 Sb. jsou jednak upraveny (pouze) 

některé aspekty postupu znalce při zpracování znaleckého posudku, resp. 

jeho náležitosti (§ 28 odst. 5 věta druhá zákona), jednak (podmíněnou) 

povinnost znalce postupovat při zpracování znaleckého posudku v 

souladu s obecně uznávanými postupy a standardy (§ 28 odst. 5 věta 

první zákona). Vyhláška však nemá tyto postupy a satndardy nahrazovat. 

Tyto postupy a standardy mají být vydány ke konkretizaci postupu 

znalců, přičemž tato konkretizace má být v souladu se zákonem i s 

vyhláškou (zejména § 50 a násl. návrhu vyhlášky). Tyto postupy a 

satndardy mají být uveřejňovány předkladatelem na jeho internetových 

stránkách (srov. k tomu též důvodovou zprávu k § 28 odst. 5 návrhu 

zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech).

Úprava platnosti stávajících průkazů a pečetí není potřebná, jelikož jejich 

platnost je navázána na znalecké oprávnění podle z. č. 37/1967 Sb., které 

všem znalcům skončí nejpozději uplynutím dne 31.12.2025.

Předkladatel nepovažuje za nutné stanovit závazný text znalecké doložky. 

Dosud není text stanoven právním předpisem, přičemž žádné praktické 

problémy v této souvislosti nevznikají.

Znalecký posudek a odborné vyjádření se liší nejenom znaleckou 

doložkou.

Předkladatel však plánuje uveřejněno vzorové znalecké doložky na svých 

internetových stránkách.
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Zakotvení závazného textu doložky by pak ulehčilo práci orgánům veřejné moci,

pokud by byl znalecký posudek podán ústně do protokolu (viz poslední věta § 28

odst. 7 nového zákona). Daný text by se mohl stát součástí vzorové předlohy pro

konkrétní řízení.

Tato připomínka je zásadní.

161. 6.      Doplnění návrhu vyhlášky o text tzv. speciálních znaleckých doložek. Nevyhověno

Procesní předpisy v ustanoveních § 127a občanského soudního řádu a § 110a

trestního řádu předpokládají možnost „soukromého znaleckého posuzování pro

účely soudního řízení“. Za tímto účelem je možné opatřit znalecký posudek tzv.

speciální doložkou, která stranou předložený znalecký posudek, z pohledu

hierarchie důkazních prostředků, „povyšuje“ na posudek vyžádaný soudem.

Zakotvení závazného textu tzv. speciální doložky by ulehčilo práci orgánům

veřejné moci při posuzování účastníkem předloženého posudku jako důkazního

prostředku. Dovoluji si tedy ke zvážení navrhnout závazný text, aby nedocházelo k

formálním vadám posudků spojených s tím, že by si znalci sami doložku

upravovali a byla by zmatečnou. Domnívám se, že k danému zakotvení textu

speciální doložky je možno přistupovat jako k upřesnění náležitosti znaleckého

posudku dle zmocňovacího ustanovení § 28 odst. 9 nového zákona.

Z mých zkušeností si dovoluji navrhnout např. tato znění speciálních doložek, o

které bude rozšířen např. § 44 návrhu vyhlášky:

„Prohlašuji, že jsem si dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého

posudku.“

„Prohlašuji, že jsem si dle § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění

pozdějších předpisů, vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.“

Tato připomínka je doporučující.

162. 7.      K § 2 odst. 5 Nevyhověno

S ohledem na prováděcí povahu návrhu vyhlášky navrhuji podrobnější úpravu

podkladů, které je nezbytné doložit k žádosti o zápis do seznamu znalců. Jedná se

o provedení § 5 až § 9 (respektive § 10) nového zákona, z nichž vyplývá celá řada

podmínek, které je třeba pro účely žádosti o zápis do seznamu prokázat. Prováděcí

vyhláška by měla podrobněji stanovit, jaké konkrétní doklady musí být k žádosti

přiloženy. Pokud bude mít žádost podobu formuláře, v němž budou specifikovány

i nezbytné přílohy žádosti, měl by tento formulář tvořit přílohu prováděcí

vyhlášky.

Předkladatel nepovažuje úpravu naznačenou připomínkovým místem za 

nezbytnou. Žadatelé budou (operativněji) informování o požadovaných 

přílohách na internetových stránkách ministerstva.

Tato připomínka je zásadní.

163. 8.      K § 4 Částečně nevyhověno, částečně vysvětleno

Předkladatel nepovažuje za nutné stanovit závazný text znalecké doložky. 

Dosud není text stanoven právním předpisem, přičemž žádné praktické 

problémy v této souvislosti nevznikají.

Znalecký posudek a odborné vyjádření se liší nejenom znaleckou 

doložkou.

Předkladatel však plánuje uveřejněno vzorové znalecké doložky na svých 

internetových stránkách.

Předkladatel nepovažuje za nutné stanovit závazný text doložky podle § 

127a o. s. ř. a § 110 tr. řádu. Dosud není text stanoven právním 

předpisem, přičemž žádné praktické problémy v této souvislosti 

nevznikají.

Formulace navržené připomínkovým místem jsou téměř doslovnou citací 

§ 127a o. s. ř. a § 110a tr. řádu, takže nový normativní obsah nemají.

Nadto doložky podle § 127a o. s. ř. a § 110a tr. řádu nejsou opraveny 

novým znaleckým zákonem (č. 254/2019 Sb.), přičemž prováděcím 

předpisem k novému znaleckému zákonu nelze provádět o. s. ř. a tr. řád.
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V tomto ustanovení postrádám podrobnější úpravu toho, kdo vypracovává

zkušební otázky. Pochybnosti mám také nad nutností neveřejnosti testových

otázek. V případě, že požadavek na neveřejnost otázek bude zachován, domnívám

se, že by ministerstvo mělo zveřejnit alespoň příklady možných testových otázek,

případně určitou podobu zkušebních okruhů.

Předmětem úpravy vyhlášky nemá být otázka, kdo vypracovává testové 

otázky. Pro úpravu takové propblematiky není ani dáno zákonné 

zmocnění.

Vzorové testové otázky budou uveřejněny na internetových stránkách.

Tato připomínka je zásadní.

164. 9.      K § 4 odst. 2 Vysvětleno

Citované ustanovení specifikuje řízení, ve kterých se vykonává znalecká činnost.

Domnívám se, že zvolená formulace není jednoznačná. Nemusí být např. zřejmé,

zda je nezbytná znalost rovněž zvláštních řízení soudních nebo dokonce daňového

řízení. V uvedeném výčtu také zcela postrádám ověření znalosti samotného zákona

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a jeho prováděcích

předpisů. Uchazeči o zařazení na seznam by také měli být seznámení s právní

úpravou odpovědnosti znalců (zákon o odpovědnosti za přestupky ve spojení se

znaleckým zákonem a prováděcími předpisy).

Navrhuji přehodnotit uvedený výčet, případně jej podrobněji specifikovat výčtem

právních předpisů, jejichž znalost se bude v písemné části zkoušky ověřovat.

Tato připomínka je zásadní.

165. 10.  K § 6 Částečně vysvětleno, částečně nevyhověno

V tomto ustanovením postrádám úpravu, jakou formou bude písemný test probíhat

– zda žadatelé budou vyplňovat test v papírové podobě ručně, nebo zda bude mít

elektronickou podobu.

Pro větší jistotu a možnost žadatelů se lépe připravit bych považoval za vhodné

stanovit v tomto ustanovení rovněž podrobněji, jaký právní informační systém

budou mít žadatelé při vypracování písemného testu k dispozici.

Tato připomínka je zásadní.

166. 11.  K § 8 odst. 1 Nevyhověno

Má-li být zajištěna efektivní možnost obrany žadatele v rámci zkouškového

procesu, domnívám se, že doba 60 minut od zpřístupnění testových otázek je

neodůvodnitelně krátká.

Navrhuji proto prodloužení této lhůty minimálně na 24 hodin.

Tato připomínka je zásadní.

167. 12.  K § 11 odst. 1 Nevyhověno

Součástí oznámení odesílaného žadateli by měla být také informace o složení

zkušební komise. Lze předpokládat, že složení zkušební komise bude ministerstvu

v době odesílání oznámení již známo. Žadatel tak bude mít delší možnost se s

tímto složením seznámit a současně efektivnější možnost uplatnit případnou

námitku podjatosti (dle § 13 odst. 1 vyhlášky).

Test bude zpracováván na PC poskytnutém ministerstvem (Justiční 

akademií) v prostorách určených ministerstvem (Justiční akademií) za 

použití programového vybavení poskytnutého ministerstvem (Justiční 

akademií).

Pokud by předkladatel vyhověl připomínce a upravil podrobnosti v 

připomínce uvedené, mohlo by též dojít k tomu důsledku, že pokud 

žadatel např. pořídí licenci na nový právní informační systém, musel by 

novelizovat vyhlášku. Pokud by např. vypadl proud a neběželiy by 

počítače, nebylo by možné žadatelům umožnit složení testu písemně.

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu - žadatel, který nedosáhl 

dostatečného počtu správných odpovědí bude moci pokračovat v testu 

tak, že bude moci doplnit své odpovědi, které jsou (prozatímně) 

hodnoceny jako nesprávné, o jejich odůvodnění. Žadatel tak bude moci 

argumentovat ve prospěch své odpovědi.

Na doplnění odpovědi však předkladatel ponechá 60 minut, protože tuto 

lhůtu považuje za dostatečnou.

V připomínce naznačená úprava by ohrožovala účel vstupní zkoušky.

Mezi řízení, ve kterých se vykonává znalecká činnost, patří i zvláštní 

řízení a daňové řízení. 

Mezi právní předpisy upravující výkon znalecké činnosti patří i zákon č. 

254/2019 Sb. a prováděcí předpisy.

Zákon obsahuje v § 10 odst. 1 demonstrativní výčet (arg. "zejména"), 

vyhláška nemůže tento demonstrativní výčet vyloučit (omezit na 

taxativní), takže též obsahuje demonstrativí výčet.
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Tato připomínka je zásadní.

168. 13.  K § 17 odst. 2 Nevyhověno

Citované ustanovení hovoří o tom, že porada a hlasování zkušební komise se

konají zpravidla bezprostředně po skončení zvláštní části vstupní zkoušky. Pro

zvýšení jistoty žadatelů o zápis do seznamu bych považoval za vhodné, aby

citované ustanovení specifikovalo nejzazší časový limit, ve kterém musí k poradě

a hlasování zkušební komise dojít.

Předkladatel považuje navrhovanou právní úpravu za zbytečnou. 

Neodpovídá ani úpravě ve vyhlášce č. 312/2007 Sb., ze které předkladatel 

částečně vycházel.

Tato připomínka je doporučující.

169. 14.   K § 22 Vysvětleno

V tomto ustanovení zcela postrádám podrobnější úpravu některých otázek

souvisejících se složením a ustanovováním zkušebních komisí. Vyhláška nijak

neupravuje, kdo ministerstvu spravedlnosti navrhuje členy zkušební komise, jaké

jsou předpoklady pro jmenování do zkušební komise.

S ohledem na stávající praxi, kdy se na ověřování znalostí žadatelů o jmenování

znalcem podíleli předseda krajského soudu (popř. místopředseda) a členové

poradního sboru pro konkrétní obor a odvětví, považuji za vhodné, aby komise

byla složena jak z osob s právním vzděláním (např. soudci, akademičtí pracovníci,

kteří se znaleckou profesní právní úpravou zabývají, apod.), tak i z představitelů

jednotlivých znaleckých oborů, odvětví a specializací (znalců a akademiků, kteří

se předmětnými znaleckými obory/odvětvími a specializacemi na vědecké úrovni

zabývají).

Tato připomínka je zásadní.

170. 15.  K § 29 odst. 1 Nevyhověno

Citované ustanovení hovoří o možnosti podat omluvu z vážných důvodů nebo z

důvodů, které jsou hodny zvláštního zřetele, aniž by jakkoliv specifikovalo, jaký je

mezi těmito důvody rozdíl. Domnívám se, že tyto termíny jsou zaměnitelné a pro

odstranění výkladové nejistoty doporučuji použít pouze jeden z nich.

Jde o pojmy zavedené v § 10 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb.

Tato připomínka je zásadní.

171. 16.  K § 36 odst. 2 Vyhověno

Stávající praxe nemá problém s tím, že je na znalecké pečeti uvedeno více oborů.

Z tohoto důvodu navrhovanou úpravu nepovažuji za nutnou. Domnívám se, že by

znalcům mohlo činit problém navázání správného otisku znalecké pečeti a

správného textu znalecké doložky (správný výčet oborů). Z praxe mám takový

poznatek, že pokud má znalec zapsáno několik oborů, jedná se o obory příbuzné či

o obory, které se částečně překrývají a právě těmto znalcům se často zadávají

posudky (kombinace otázek – znaleckých úkolů), u nichž využijí poznatky z

několika oborů (např. dopravní nehody a strojírenství)

Návrh bude upraven ve smyslu připomínky.

Navrhuji vypustit nutnost znalecké pečeti pro každý obor.

Tato připomínka je zásadní.

172. 17.  K § 38 Nevyhověno

V připomínce naznačená úprava by ohrožovala účel vstupní zkoušky.

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. Předkladatel má přitom za to, že je dostačující zákonná 

úprava a úprava již uvedená v návrhu vyhlášky.
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Dané ustanovení doporučuji doplnit a upřesnit tak, aby v praxi (dohledu i při

hodnocení posudku orgánem veřejné věci) nevznikaly pochybnosti o tom, co vše

musí znalec v posudku uvést a absence čeho je již možné pokládat za jeho

nedostatek z hlediska úplnosti, pravdivosti a přezkoumatelnosti. Při

přeformulování daného ustanovení je možné vycházet z doposud nejobsáhlejší

definice, která je v § 22 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017, č.

j. SP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o

některých dalších otázkách.

Předkladatel považuje dosud navrženou úpravu (ve které budou 

provedeny některé dílčí změny na základě vypořádání jiných připomínek) 

za přesnější než je úprava v instrukci, a to z toho důvodu, že navržená 

úprava je více "skutková", resp. popisuje, jak úplnosti, pravdivosti a 

přezkoumatelnosti dosáhnout. Za zásadní předkladatel v této souvislosti 

považuje především okolnost, že úplnost pravdivost a přezkomatelnost je 

výslovně podmíněna mj. dodržením stanoveného postupu (písm. b/).

Tato připomínka je zásadní.

173. 18.  K § 39odst. 1 písm. c) Vyhověno jinak

Ustanovení navrhuji rozšířit (rozšíření je zvýrazněno):

„číslo položky, pod kterou je znalecký posudek zapsán v evidenci posudků a to ve

formátu: pořadové číslo posudku od započetí znalecké činnosti/ pořadové číslo

posudku v rámci kalendářního roku/rok v němž je znalecký posudek zapsán v

evidenci posudků, a“

Dané rozšíření by bylo zakotvením dosavadní praxe, která byla vytvořena znalci a

orgány státní správy znalecké činnosti. Právní zakotvení daného formátu (např.

znalecký posudek č. 205/15/2020) by napomohla orgánu dohledu podle § 35 odst.

3 nového zákona pro jasnější identifikaci vyžádaného posudku.

Tato připomínka je zásadní.

174. 19.  § 39 odst. 1 písm. d) a § 39 odst. 3 Vyhověno jinak

Uvedená ustanovení jsou dle mého názoru téměř identická. Navrhuji vypustit § 39

odst. 3 a § 39 odst. 1 písm. d) změnit:

„Údaj o přibrání konzultanta k posouzení zvláštních dílčích otázek a důvod, pro

který jej znalec přibral.“

Tato připomínka je zásadní.

175. 20.   K § 40 Nevyhověno

Adresátem uvedeného ustanovení jsou zadavatelé posudku, tedy laici (poučení

laici) v daném znalecko-vědním oboru, nedomnívám se, že může zadavatel znalci

v rámci zadání znaleckého posudku sdělit skutečnosti, které mohou mít vliv na

přesnost závěru znaleckého posudku (§ 40 odst. 1 písm. c). Tuto informaci musí

dle § 28 odst. 5 nového zákona uvést v posudku sám znalec.

Domnívám se, že § 25 nového zákona je dostačující a není zapotřebí jeho

podrobnější rozvedení, neboť obsahuje současnou praxi vtělenou do § 12 vyhlášky

č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

předpisů. Domnívám se, že ustanovení § 25 nového zákona nedává ministerstvu

zmocnění k vydání prováděcích ustanovení.

Navrhuji vypustit § 40.

Tato připomínka je zásadní.

176. 21.  K § 41 odst. 3 Vyhověno jinak

Dané ustanovení navrhuji doplnit (doplnění je zvýrazněno):

Ustanovení budou spojena, nicméně předmětné údaje budou (na základě 

vypořádání jiné připomínky) uváděny na poslední straně znaleckého 

posudku.

Formát položky bude řešen v rámci rozšířené úpravy způsobu vedení 

evidence znaleckých posudků (formát bude odlišný).

Ustanovení návrhu vyhlášky, podle kterého znalec uvede skutečnosti, 

které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku, resp. celé 

ustanoveníé o zadání znaleckého posudku, není provedením § 25 nového 

znaleckého zákona (č. 254/2019 Sb.), ale § 28 odst. 2 písm. b) téhož 

zákona, a to na základě § 28 odst. 9 nového znaleckého zákona. 

Zadavatel tedy uvede resp. nezamlčí skutečnosti, o kterých ví, a které 

považuje za významné, protože by mohly mít vliv na přesnost závěru. 

Elementární východiska „zadání“ znaleckého posudku jsou přitom tatáž 

jako pro kroky postupu znalce – znalec je odborník a zadavatel laik.  

Návrh bude upraven, aby bylo výše uvedené více zřejmé.

Ustanovení bude upraveno v tom smyslu, že posudek bude obsahovat 

popis postupu znalce při analýze dat, resp. požadavek na uvedení popisu 

postupu znalce bude uveden v těch částech znaleckého posudku, kterých 

se týká.
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„Posudek obsahuje stručné vymezení postupu a analýzu dat“

§ 41 odst. 7 uvádí, že popis postupu musí být stručný, není však již uvedeno, kde

má být daný popis ve znaleckém posudku uveden (v které jeho části). Z logiky

znaleckého zkoumání plyne, že zpracování dat znalec provádí v posudku, je tedy

logické, aby v úvodu této části stručně uvedl metodu či postup, který dále používá

pro analýzu dat.

Tato připomínka je zásadní.

177. 22.  § 42 odst. 2 Vyhověno jinak

Předmětné ustanovení se zaměřuje na posudky, které vypracovává znalecká

kancelář či znalecký ústav. Tyto subjekty znalecké činnosti, pak mají za povinnost

označit tu část posudku, kterou vypracovala jiná osoba než konzultant.

Touto připomínkou cílím jen na úpravu vztahující se ke znaleckým kancelářím.

Dané ustanovení v rámci činnosti znalecké kanceláře jde proti § 1 odst. 4 nového

zákona. Dané opatření bylo zavedeno jako nástroj předcházení potenciálnímu

poklesu kvality znalecké činnosti, pokud by v rámci znalecké kanceláře posudky

vypracovával někdo jiný než znalec. Nedomnívám se, že je možné připustit, mimo

konzultantů, k vypracování znaleckých posudků jiné osoby. V § 50 návrhu

vyhlášky jsou jednoznačně vyjmenovány činnosti, které může vykonat jen znalec.

Prostor pro jiné osoby (až na konzultanty) při vyhotovování znaleckého posudku

tedy samo ministerstvo vyloučilo.

Dané ustanovení navrhuji upravit dle mé připomínky ve vztahu ke znaleckým

kancelářím.

Změnu daného ustanovení je nutné promítnout i do § 44 odst. 2, písm. b) bod 2.

Tato připomínka je zásadní.

178. 23.  § 47 odst. 2 Vysvětleno

U citovaného ustanovení postrádám smysl a logiku toho, proč předkladatel

považuje za důležité navázat archivační dobu na délku platnosti časového razítka.

Znalecký posudek je formálně právě perfektní v okamžiku, kdy splňuje všechny

náležitosti předpokládané zákonem a prováděcími předpisy. Není možné do jeho

textu znovu zasahovat (znovuotevření znaleckého zkoumání je možné jen v

podobě dodatku), konkrétně znovu jej podepsat. Časový nesoulad mezi možností

délky platnosti časového razítka a archivační dobou danou novým zákonem

nemůže navrhovaná vyhláška upravit tak, že dojde k zásahu do odevzdaného

posudku.

Z pohledu dohledu nespatřuji problém v tom, že by byl prověřován posudek s

prošlým časovým razítkem. Důležité je, zda je možné jej s ohledem na běh lhůt

podrobit kontrole dle části čtvrté nového zákona.

Dané ustanovení navrhuji vypustit.

Tato připomínka je zásadní.

179. 24.  K § 48 Vyhověno jinak

Ustanovení § 50 hovoří o znalci. Podle § 59 však § 50 platí též pro 

znaleckou kancelář a znalecký ústav. Znalecké kanceláře ani znalecké 

ústavy nejsou fyzickými osobami, přičemž znalecký posudek ovšem 

může zpracovat (nikoliv de iure zpracovat, ale de facto zpracovat) pouze 

fyzická osoba.

Ustanovení § 42 bude upraveno tak, aby hovořilo o osobách oprávněných 

podílet se na zpracování znaleckého posudku; výslovně bude upraven 

konzultant. Ustanovení § 42 se bude vztahovat též na společné znalecké 

posudky (tedy znalecké posudky zpracované více znalci, kteří vykonávají 

znaleckou činnost samostatně, znalcké posudky zpracované znalcem, 

který vykonává znaleckou činnost samostatně, a znaleckým ústavem 

apod.).

Ustanovení bude upraveno v tom smyslu, že posudek bude obsahovat 

popis postupu znalce při analýze dat, resp. požadavek na uvedení popisu 

postupu znalce bude uveden v těch částech znaleckého posudku, kterých 

se týká.

Navržená úprava je založena na § 27 odst. 3 zákona.

Neporušenost obsahu elektronického dokumentu je zajištěna 

kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem. Pokud je 

to potřeba, je nutno zajistit i digitální kontinuitu elektronického 

dokumentu, které lze dosáhnout tzv. „přerazítkováním“, aby bylo 

vyloučeno, že by dokument mohl být v průběhu jeho archivace 

upravován. (srov. k tomu důvodovou zprávu k návrhu zákona, k § 27)
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Přílohy posudku jsou nedílnou součástí znaleckého posudku a musí být podle § 46

návrhu vyhlášky sešity s vlastním posudkem a připevněny sešívací šňůrou. Tato

praxe je i za současné právní úpravy. Základním atributem znaleckého posudku je

jeho přezkoumatelnost a tím i nutnost mít všechny podklady spojené.

Nedomnívám se, že je vhodné dělit znalecký posudek do několika samostatných

částí. Pokud by přílohy posudku byly objemné, je možné, jak se děje i dnes,

umístit je na datový nosič, který bude vložen do posudku. Tato skutečnost se pak

v posudku uvede.

V praxi dochází k situacím, kdy přílohy nelze připojit (např. pro značný 

rozsah listinných přílohy). Ostatně i v připomínce se připouští, že i v 

současné praxi nejsou přílohy připojeny vždy.

Návrh vyhlášky bude nicméně upraven v tom smyslu, aby bylo zřejmé, že 

přílohy nemají být připojeny pouze tehdy, pokud to není dobře možné.

Dané ustanovení navrhuji upravit tak, aby přílohy posudky byly vždy nedílnou

součástí posudku.

Tato připomínka je zásadní.

180. 25.  K § 49 Vysvětleno

Navrhuji dané ustanovení konkretizovat nejenom o označení, ale i o vnitřní

strukturu dodatku a ustanovení rozšířit i o náležitosti, které by měl splňovat

revizní posudek. Reviznímu posudku se návrh vyhlášky vůbec nevěnuje.

Dovoluji si upozornit na to, že v praxi je běžné, že orgán veřejné moci (nejčastěji

soud) zadá revizní posudek a zároveň zadá i nový znalecký úkol. V tomto případě

jde o kombinaci revizního posudku a běžného znaleckého posudku. Tuto situaci

návrh vyhlášky neřeší.

Tato připomínka je zásadní.

181. 26.  K § 50 Vysvětleno

V písmenu b) navrhuji změnit formulaci „sebere data“ na „provede sběr dat“ či

„shromáždí data“.

Znalecká činnost je odbornou činností, která v první fázi probíhá tím, že znalec

shromažďuje data a informace, provádí vlastní (vy)šetření apod. Domnívám se, že

mnou navržená alternativní změna lépe vyhovuje této části výkonu znalecké

činnosti.

V tomto kontextu bude nutné opravit termíny i na jiných místech návrhu vyhlášky,

např. v § 52 odst. 2.

Tato připomínka je doporučující.

182. 27.  K § 52, § 53, § 54 a § 55 Vysvětleno

Znalec je podle nového zákona (§ 28 odst. 5) povinen vypracovat posudek podle

obecně uznávaných postupů a standardů. Tato ustanovení jsou dle mého názoru

nadbytečná, jelikož daná problematika je buď řešena v rámci nového zákona či

dosavadní znalecké praxe, která se má vtělit do zamýšlených standardů. Tyto

standardy však doposud nebyly veřejnosti představeny.

Daná ustanovení navrhuji vypustit.

Vnitřní struktura dodatku má odpovídat znaleckému posudku, jak plyne z 

§ 49 návrhu. Při zpracování dodatku má znalec postupovat jako při 

zpracování znaleckého posudku,a to v nezbytném rozsahu. Má-li např. 

znalec dodatkem doplnit odhad ceny o další nemovitou věc, musí 

absolvovat všechny kroky postupu znalce při zpracování znaleckého 

posudku. 

Revizní posudek je upraven v § 43 návrhu vyhlášky.

Pokud by zadavatel zadal revizní znalecký posudek s novým znaleckým 

úkolem, kombinuje "běžný" znalecký posudek a revizní znalecký 

posudek, oba případy jsou návrhem vyhlášky upraveny.

První „fází“ postupu znalce při zpracování znaleckého posudku je výběr 

zdrojů dat, ne sběr dat. Náhradu slova „sebere“ slovem „shromáždí“ 

nepovažuje předkladatel za vhodnou, jedná se o terminologický výraz. 

Data se sbírají nebo vytváří. Shromažďují se podklady, tedy cokoliv, co 

zadavatel považuje za vhodné znalci předat, a tedy i to, co nebude 

analyzováno. Sběr dat je odborná procedura.

Připomínkovaná ustanovení strukturují nezbytný  postup znalce, a to 

způsobem, který jednotlivé kroky postupu vzájemně smysluplně 

provazuje. Tím je zaručena mj. přezkoumatelnost posudku. Standardy 

doporučují metody (obsahy postupu). Každý krok postupu vyžaduje 

nějakou metodu či přesně popsaný postup, nelze-li doporučovanou 

metodu použít nebo neexistuje-li taková metoda v rámci zadané odborné 

otázky. Standardy (odborně metodologické obsahy) nadto nebudou a ani 

nemohou sjednocovat kriteria hodnocení mezi disciplínami, kdežto 

struktura práce (postup znalce) ano. Jednotlivé kroky postupu znalce 

popsané v navrhované vyhlášce poskytují kriteria pro hodnocení důkazu 

znaleckým posudkem, které v dosavadní úpravě absentovaly.
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Tato připomínka je zásadní.

183. 28.  K § 56 odst. Částečně vysvětleno, částečně vyhověno

Dané ustanovení jen jinými slovy formuluje zákonnou povinnost znalce uvedenou

v § 28 odst. 5 nového zákona.

Navrhuji dané ustanovení naformulovat tak, aby bylo opravdovým prováděcím

ustanovením.

Tato připomínka je zásadní.

184. 29.  § 58 Částečně vyhověno, částečně nevyhověno

Navrhované ustanovení nesplňuje kritérium společných ustanovení, ale rozvádí

ustanovení § 39 odst. 1 a § 44 návrhu vyhlášky.

Dané ustanovení jde nad rámec zákonných povinností a porušuje tedy legislativní

zásadu secundum et intra legem.

Výčet údajů, které má, dle § 58 návrhu vyhlášky, znalec zapisovat do evidence

údajů nepovažuji za vhodný s ohledem na to, že je po znalcích vyžadováno

získávat osobní (citlivé údaje), které pro samotný znalecký úkon často nejsou

potřebné. Domnívám se, že dané ustanovení není v souladu se zákon č. 110/2019

Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením a nařízením GDPR.

Dané ustanovení navrhuji vypustit.

Tato připomínka je zásadní.

- Vrchní státní zastupitelství v Olomouci bez připomínek -

185. Vrchní státní zastupitelství v Praze K úvodní větě Nevyhověno

1. V úvodní větě se navrhuje slova „§ 29 odst. 6“ vypustit. 

Odkaz na zmocnění v § 29 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých

kancelářícha znaleckých ústavech není v předloženém návrhu nijak naplněn,

když touto problematikou se předložený návrh vyhlášky vůbec nikde nezabývá.

Proto se navrhuje výše uvedená slova vypustit.

Tato připomínka je zásadní.

186. K § 1 Nevyhověno

2. V § 1 se navrhuje slova „g) způsob vedení evidence úkonů.“ vypustit. V

návaznosti na tuto změnu se navrhuje v písm. f) nahradit poslední slovo „a“

tečkou. 

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu 

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude 

nicméně rozšířena o další údaje.

Změna vychází z logického napojení na připomínku pod bodem 1. Předložený

návrh vyhláškyneupravuje způsob vedení evidence posudků, který má ve smyslu §

29 odst. 6 zákona č.254/2019 Sb. stanovit ministerstvo vyhláškou. Předmět

úpravy návrhu vyhlášky se v tomtobodě míjí s deklarovaným předmětem úpravy,

což je nežádoucí stav.

Tato připomínka je zásadní.

Připomínkovaná ustanovení strukturují nezbytný  postup znalce, a to 

způsobem, který jednotlivé kroky postupu vzájemně smysluplně 

provazuje. Tím je zaručena mj. přezkoumatelnost posudku. Standardy 

doporučují metody (obsahy postupu). Každý krok postupu vyžaduje 

nějakou metodu či přesně popsaný postup, nelze-li doporučovanou 

metodu použít nebo neexistuje-li taková metoda v rámci zadané odborné 

otázky. Standardy (odborně metodologické obsahy) nadto nebudou a ani 

nemohou sjednocovat kriteria hodnocení mezi disciplínami, kdežto 

struktura práce (postup znalce) ano. Jednotlivé kroky postupu znalce 

popsané v navrhované vyhlášce poskytují kriteria pro hodnocení důkazu 

znaleckým posudkem, které v dosavadní úpravě absentovaly.

Ustanovení provádí § 28 odst. 2 písm. g) zákona, v § 28 odst. 5 zákona 

není forma závěru ("jednoznačná odpověď výhradně na zadanou 

odbornou otázku", "odpověď na zadanou odbornou otázku s nejvyšší 

možnou přesností") upravena, takže § 28 odst. 5 zákona nemůže být v § 

56 opakován.

V odstavci 2 bude však bude doplněno, že znalec musí podmínky 

správnosti závěru nebo jiné skutečnosti snižující jeho přesnost 

zformulovat. 

Ustanovení bude dále upraveno tak, aby pamatovala též na eventualitu, že 

nelze na zadanou odbornou otázku odpovědět vůbec.

Společný nadpis bude odstraněn, byť § 58 a 59 se týkají postupu znalce 

při zpracování znaleckého posudku a náležitostí znaleckého posudku, 

tedy celé hlavy IV části druhé návrhu vyhlášky.

Předkladatel nepovažuje ustanovení za rozporné se zákonem č. 110/2019 

Sb. a nařízením GDPR (taková přípomínka nebyla vznesena ani odborem 

kompatibility Úřadu vlády).

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu 

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude 

nicméně rozšířena o další údaje.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDBAS)



187. K § 2 odst. 1 písm. k) Nevyhověno

V § 2 odst. 1 písm. k) se navrhuje předložené znění změnit na následující znění:

„j) údaj, zda žadatel je již zapsán v seznamu znalců, pro jaký obor, odvětví a

případně specializaci a“ Předložený návrh důsledně nerespektuje dikci písm. d)

téhož ustanovení, dle kterého je zápis oboru a odvětví do seznamu znalců

obligatorní a jen zápis specializace je fakultativní.

Tato připomínka je zásadní.

188. K § 2 odst. 5 Vysvětleno

4. V § 2 odst. 5 se navrhuje za stávající větu vložit další větu: „K žádosti podle

odstavce 2 a odstavce 3 se připojí též výslovný souhlas označených znalců s

výkonem znalecké činnosti pro dotčenou znaleckou kancelář nebo znalecký ústav

a označených osob s uvedením jejich jmen v příslušné žádosti znaleckého ústavu

do seznamu znalců, a to s jejich podpisem.“ 

Problém popsaný v připomínce bude řešen v rámci prokazování splnění 

podmínek pro výkon znalecké činnosti, nicméně je zahrnut do obecné 

formulace nyní použití v připomínkovaném ustanovení.

Návrh dostatečně nerespektuje vůli dotčených osob, rozdílných od osoby

žadatele, zdas vyhláškou presumovaným postupem samy souhlasí. Přitom bez

souhlasu takových osob bynemělo k příslušnému zápisu do seznamu znalců proti

vůli dotčených osob či bez jejichvědomí o takové skutečnosti vůbec dojít.

Navrhovaným doplněním se uvedený nedostatek napravuje.

Tato připomínka je zásadní.

189. K § 2 odst. 5 Nevyhověno

5. V § 2 se navrhuje za odstavec 5 vložit nový odstavec 6 s následujícím zněním:

Alternativa A: „(6) Žadatel může podanou žádost vzít kdykoli zpět.“

Alternativa B: „(6) Žadatel může podanou žádost vzít zpět, a to kdykoli do

termínu konání vstupní zkoušky.“

Tato připomínka vychází z okolnosti, že formální úprava žádosti je podle obecné

části odůvodnění významná i z toho pohledu, že je podnětem k vedení správního

řízení dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dále jen „správní řád“).

Je-li tomu tak, pak podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu platí, že správní

orgán (v tomtopřípadě ministerstvo) řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže

žadatel vzal svou žádost zpět.

Má-li žadatel takové oprávnění ze zákona, pak by návrh vyhlášky měl s touto

procesní situacípočítat, příp. ji blíže upravit tak, aby úprava plnila funkci

pojistky proti případnémuzneužívání tohoto procesního úkonu žadatele v již

zahájeném správním řízení např. v korelacis negativním hodnocením testových

otázek, výsledkem vstupní zkoušky, příp. dalšímiskutečnostmi (např. po vyloučení

ze zkoušky ministerstvem – viz § 26 odst. 2 návrhuskutečnostmi (např. po

vyloučení ze zkoušky ministerstvem – viz § 26 odst. 2 návrhu vyhlášky).

Tato připomínka je zásadní.

Problém popsaný v připomínce nemůže být řešen vyhláškou (mj. z 

důvodu zákonného zmocnění, které zmocňuje předkladatele k vydání 

vyhlášky a které se na uvedený problém nevztahuje.

Ustanovení bude vypuštěno (na základě vypořádání jiné připomínky), 

resp. uvedený údaj již nebude vyžadován od žadatelů, neboť si jej správní 

orgán opatří jinak.
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190. K § 8 odst. 1 Vyhověno jinak

6. V § 8 odst. 1 větě druhé se navrhuje za slova „ od zpřístupnění“ vložit slovo 

„hodnocení“.

Předložený návrh nerespektuje zcela čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel 

vlády v platném znění, jelikož stanoví lhůtu k uplatnění námitek do 60 minut od 

zpřístupnění testových otázek, k čemuž logicky dochází po započetí vstupní 

zkoušky, která trvá 90 minut (viz § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky). V tomto časovém 

horizontu ovšem žadatel námitky dle § 8 odst. 1 návrhu vyhlášky uplatnit nemůže, 

jelikož se obsahově vztahují až k hodnocení písemného testu. Předložený návrh 

by měl uvedený nedostatek odstranit.

Tato připomínka je zásadní.

191. K § 11 odst. 1 Nevyhověno

7. V § 11 odst. 1 se navrhuje mezi první a druhou větu vložit větu: „Písemné 

oznámení ministerstva obsahuje i jmenovité složení všech členů zkušební komise 

a jejich případných náhradníků.“ 

V připomínce navrhovaná úprava by ohrožovala účel vstupní zkoušky.

Tato připomínka zajišťuje efektivní možnost uplatnění námitky podjatosti ze 

strany žadatele, aby v odůvodněných případech nemusel vůbec ústní pohovor s 

podjatým členem zkušební komise podstoupit. Předložený návrh počítá s tím, že 

námitka podjatosti nebrání konání ústního pohovoru (návrh § 13 odst. 2 

vyhlášky). Za situace, kdy se žadatel dozví složení zkušební komise až na začátku 

zkoušky, může vznesení námitky podjatosti negativně ovlivnit jak samotného 

žadatele, aby ji vůbec vznesl („když na to upozorním, tak se mi dotyčný pomstí, 

zkoušku nevykonám úspěšně a mou námitku stejně zamítnou, když teď tady 

nemohu nic prokázat, to raději budu mlčet a třeba to i vyjde“), ale i rozhodování 

toho člena zkušební komise, proti němuž by námitka směřovala, jelikož se může 

vůči takovému žadateli při zkoušce mstít. Lze logicky očekávat, že ten člen 

zkušební komise, proti kterému bude směřovat opětovně vícero námitek ze strany 

různých žadatelů, bude považován za kontroverzního a nebude ke zkouškám 

ministerstvem již přibírán, proto lze očekávat motivaci ke mstě i na straně těchto 

členů zkušebních komisí. Doposud uvedené platí bez ohledu na to, jak bude 

ministerstvem vznesená námitka později posouzena. Předpokladem je, že člen 

zkušební komise se na podkladě vznesené námitky žadatele bude muset k 

tvrzeným okolnostem pro ministerstvo vyjádřit, což nemusí být napadenému 

členovi zkušební komise dle okolností a obsahu námitky příjemné. I tím se zvyšuje 

riziko msty. 

Návrh vyhlášky bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) 

tak, že právní úprava teď namísto podávání námitek bude hovořit 

výslovně o pokračování v písemném testu (viz výše). V rámci této úpravy 

bude mít žadatel na doplnění odpovědi 60 minut od zpřístupnění 

testových otázek (na které žadatel podle prozatímního hodnocení 

neodpověděl správně). Test tedy nyní bude trvat nejdéle 150 minut (90 + 

60).
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Pokud by vznesená námitka byla prokazatelně důvodná, je vhodnější vyřešit ji 

věcně před termínem konání samotného ústního pohovoru, resp. za takových 

okolností k ústnímu pohovoru vůbec nepřistupovat. Na těchto závěrech nic 

nemění to, že předkladatel (dle zvláštní části odůvodnění – str. 9 bod K § 12 až 

15) předloženou úpravu považoval za pojistku proti případnému zneužívání 

tohoto institutu. Pojistka totiž přestává být pojistkou, pokud by za určitých 

okolností bránila vznesení důvodné námitky podjatosti k tomu oprávněnou 

osobou, čímž by tato skutečnost nebyla v řízení vůbec zjištěna. Takový závěr je 

velmi nežádoucí. Naopak, žádoucí je zneužití námitky zohlednit ve stanovení 

adekvátní sankce, např. v plné úhradě účelně vynaložených nákladů ministerstva 

na řízení o její věcné posouzení, což lze doplnit do § 15 odst. 2 návrhu vyhlášky 

za stávající text. Taktéž je žádoucí, aby bylo ministerstvem evidováno, zda 

členové zkušební komise sami plní svou povinnost dle § 12 odst. 2 návrhu 

vyhlášky.

Tato připomínka je zásadní.

192. K § 14 odst. 1 Nevyhověno

8. V § 14 odst. 1 se navrhuje slova „konání ústního pohovoru.“ nahrazují slovy 

„doručení písemného oznámení termínu konání ústního pohovoru.“

Ustanovení bude vypuštěno (na základě vypořádání jiné připomínky),

pokud jde o podjatost, bude se postupovat podle správního řádu.

Připomínka obsahově navazuje na připomínku k § 11 odst. 1 návrhu vyhlášky. V 

detailech se odkazuje na zdůvodnění předešlé připomínky.

Tato připomínka je zásadní.

193. K § 16 odst. 1 Nevyhověno

9. V § 16 odst. 1 se navrhuje před slova „oboru a odvětví“ vložit slovo 

„příslušného“.

Ustanovení bude vypuštěno (na základě vypořádání jiné připomínky).

Tato připomínka vychází z toho, že ústní pohovor se vztahuje k příslušnému 

oboru, proto při žádosti o zápis do seznamu znalců pro více oborů, účastní se 

žadatel více ústních pohovorů (viz § 27 odst. 2 návrhu vyhlášky). Tím je mj. 

zaručeno i to, že úspěšným složením zkoušky pro jeden (příslušný) obor, nedojde 

automaticky k zápisu znalce i pro jiný obor znalecké činnosti. Tím ministerstvo 

zaručí odbornou úroveň zapisovaných znalců pro každý evidovaný obor znalecké 

činnosti zvlášť a nikoli dle možných oborových skupin. Vychází se z presumpce, 

že zápis znalce pro více oborů po vykonání jedné zvláštní části zkoušky (jednoho 

ústního pohovoru) rozhodně nebude pravidlem, nýbrž spíše výjimkou.

194. K § 16 odst. 4 Vyhověno jinak

10. V § 16 odst. 4 se navrhuje nahradit slova „odstavce 1“ slovy „odstavce 2“.

Připomínka vychází z obsahu předloženého návrhu, kde možná opatření jsou 

uvedena v odst. 2 a nikoli odst. 1. Jedná se o nápravu zjevné písařské chyby.

Tato připomínka je zásadní.

195. K § 19 odst. 1 Nevyhověno

11. V § 19 odst. 1 se navrhuje za slovo „uspěl“ vložit čárku. Jinak zůstává návrh 

nedotčen.

Návrh byl připraven dle čl. 42 odst. 1 legislativních pravidel vlády.

Ustanovení bude i nadále obsahovat odkaz na odstavec 1, neboť odstavec 

1 bude vypuštěn a dosavadní odstavce 2 a násl. budou označeny jako 

odstavce 1 a násl.
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Předložený návrh nerespektuje vylučovací poměr mezi upravovanými stupni 

hodnocení žadatele. Žadatel buď uspěl, nebo neuspěl. Neuvedení čárky zakládá 

poměr slučovací, což je pro případný gramatický výklad daného ustanovení 

nesprávné vodítko.

Tato připomínka je zásadní.

196. K § 20 odst. 1 Vysvětleno

12. V § 20 odst. 1 se navrhuje slova „Zkušební komise“ nahradit slovy „Předseda 

zkušební komise“.

Připomínka směřuje k tomu, aby bylo nepochybné, kdo příslušný úkon činí. 

Zkušební komise je totiž kolektivní orgán (viz návrh § 22 vyhlášky).

197. K § 26 odst. 1 Nevyhověno

13. V § 26 odst. 1 se navrhuje před slovo „odstoupit“ vložit slovo „kdykoli“.

Připomínka nijak nelimituje (časově) projev vůle žadatele navenek. Předložený 

návrh není v tomto ohledu příliš jasný, přestože není patrně pochyb o tom, že 

takto byl zamýšlen.

Tato připomínka je zásadní.

198. K § 30 odst. 2: Vyhověno

14. V § 30 odst. 2 se navrhuje za slova „přílohy, kterých“ vložit slovo „se“.

V zásadě se jedná o nápravu zřejmé chyby v psaní.

Tato připomínka je zásadní.

199. K § 35 odst. 1 Nevyhověno

15. V § 35 odst. 1 se navrhuje za stávající větu vložit další větu: „Při změně 

zapisovaných údajů do průkazu nebo při podstatné změně podoby znalce se na 

jeho žádost vydá průkaz nový.“ 

Připomínka plně respektuje § 30 odst. 1, tj. že průkaz se vydává jednou na celou 

dobu výkonu znalecké činnosti. Průkaz tak není pravidelně obnovován a údaje v 

něm zapisované vč. fotografie jeho držitele nejsou aktualizovány. Pro případ 

změny zapisovaných údajů a změny podoby analogicky při změně podoby např. 

oproti podobě dle občanského průkazu (§ 4 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. v 

platném znění) je na znalci, aby si podal žádost o vydání nového průkazu.

Tato připomínka je zásadní.

200. K § 38 odst. 2 písm. a) Částečně vysvětleno, částečně vyhověno jinak

16. V § 38 odst. 2 písm. a) se navrhuje za čárku doplnit slova „ani z takových 

skutečností nevychází,“. 

Účelem této připomínky je motivovat znalce k potřebě vyššího ověřování si 

podkladů a tím přispívat k eliminaci neúplných, nepravdivých a 

nepřezkoumatelných znaleckých posudků již od samého počátku. Uvedený záměr 

je plně v souladu i s generální prevencí (viz § 346 odst. 1 trestního zákoníku). 

Nic nebrání tomu, aby znalec nemožnost ověření si relevantnosti podkladů uvedl 

přímo ve znaleckém posudku a tím tuto odpovědnost ponechal na jejich 

předkladateli (viz k tomu § 347a trestního zákoníku).

Tato připomínka je zásadní.

201. K § 38 odst. 2 písm. c) Vyhověno jinak

Návrh bude upraven (v jiných ustanoveních) tak, aby bylo více zřejmé, že 

znalec má povinnost ověřovat věrohodnost zdroje dat. Dále bude návrh 

doplněn v trom smyslu, že pokud znalec nemůže věrohodnost zdroje dat 

ověřit, musí zformulovat a uvést skutečnosti, které mu v ověření brání.

Předkladatel dále uvádí, že znalec sám odpovědnost nikam přenášet 

nemusí a ani nemůže, neboť znalcův cíl je odpovědět na zadanou 

odbornou otázku a součástí takové odpovědi je i případná podmínka 

odborné správnosti a přesnosti závěru.

O výsledku má vyrozumívat zkušební komise. Úprava je převzata z § 12 

odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb. Za komisi o výsledku vyrozumí 

předseda komise nebo jím pověřený člen komise.

Předkladatel považuje ustanovení za dostatečně srozumitelné. 

Ustanovení bude (na základě vypořádání jiné připomínky) změněno tak, 

že bude upravovat povinnost ministerstva vyžádat před vydáním průkazu 

fotografii žadatele nebo znalce. Ustanovení již nebude upravovat dobu, 

na jakou se průkaz vydává.
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17. V § 38 odst. 2 písm. c) se navrhuje před slova „použitých metod“ vložit slova 

„a zdůvodnění“. 

Účelem této připomínky je potřeba objasnění důvodu k aplikaci konkrétní použité 

metody znalcem, pokud mohl použít metody jiné. I tato část posudku přispívá 

k vyšší přezkoumatelnosti znaleckých posudků.

Tato připomínka je zásadní.

202. K § 39 odst. 1 písm. b) Vyhověno jinak 

18. V § 39 odst. 1 písm. b) se navrhuje slova „číslo jednací“ nahradit slovy 

„spisovou značku“. 

Tento návrh vychází z aplikační praxe, kdy nikoli vždy orgán veřejné moci ve své 

korespondenci uvádí číslo jednací ve správném a úplném tvaru a nikoli jen 

spisovou značku (číslo jednací je složeno ze spisové značky, pomlčky a číslem 

listu příslušné listiny v předmětném spisu). Pokud by došlo k tomu, že orgán 

veřejné moci nesprávně označí své listiny jen spisovou značkou, pak by znalec 

nemohl správně vyplnit titulní stranu posudku, čemuž lze návrhem výše uvedeným 

předejít.

Tato připomínka je zásadní.

203. K § 39 odst. 1 písm. e) a f) Nevyhověno

19. V § 39 odst. 1 písm. e) se navrhuje tento text vypustit a písm. f) v § 39 odst. 1 

označit jako písm. e). 

Připomínka vychází z toho, že se nejedná o tak významný údaj, že by musel být 

v každém znaleckém posudku uveden na titulní straně. Potřeba znalosti takovéto 

skutečnosti je v praxi marginální. Vadné posudky jsou vadné z jiných důvodů, 

než z důvodu poskytnuté výše odměny a úhrady nákladů znalci dle zákona, nad 

rámec zákona, event. pod zákonný limit. Nic nebrání tomu, aby výše odměny 

znalce byla předmětem toho řízení, pro které je tako otázka významná. Pokud 

takovouto skutečnost požaduje ministerstvo např. z evidenčních důvodů, lze 

takovou skutečnost sledovat v příslušné zákonné evidenci posudků, nikoli v 

samotných znaleckých posudcích. V aplikační praxi se může stát, že znalec v 

banálních případech podá svůj posudek např. pro orgány činné v trestním řízení 

zcela zdarma, příp. za symbolickou částku, což by podle předloženého návrhu 

muselo být uvedeno na titulní stránce posudku a nepochybně by (i) tato 

skutečnost byla ze strany obviněných či jejich obhájců pravidelně napadána.

Tato připomínka je zásadní.

204. K § 42 odst. 1 Vysvětleno

20. V § 42 odst. 1 se navrhuje doplnit větu „Osoba konzultanta musí být 

identifikována tak, aby ji nebylo možné zaměnit za jinou.“ 

Identitia konzultantů bude zjistitelná z poslední strany znaleckého 

posudku a z evidence znaleckých posudků.

Bude uvedeno "odůvodnění jejich použití".

Návrh vychází termonologicky z § 29 odst. 3 písm. h) zákona č. 

254/2019 Sb.

Návrh vyhlášky však bude upraven tak, že číslo jednací se bude uvádět ve 

stejném formátu jako v evidenci znaleckých posudků. V rámci evidence 

znaleckých posudků se bude číslo jednací uvádět ve formátu uvedeném 

zadavatelem s tím, že znalec má též možnost doplnit poznámku (např. 

číslo jednací nesděleno, sdělena spisová značka, senátní značka)

Podle § 31 odst. 3 věta druhá zákona č. 254/2019 Sb. musí být údaj 

uveden (na základě vypořádání jiné připomínky bude uveden na poslední 

straně znaleckého posudku).

Pokud jde o vady znaleckého posudku, jejich charakter a závažnost jsou 

různé, přičemž je věcí příslušného orgánu, aby se s námitkami proti 

znaleckému posudku vypořádal.
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Účelem této připomínky je motivovat znalce ke spolupráci s takovými 

konzultanty, které bude moci soud v případě potřeby taktéž předvolat a 

vyslechnout. Nedostatečná identifikace konzultanta by v odůvodněných 

případech mohla mít negativní následky na učiněné závěry znalce v takovém 

znaleckém posudku, který se opírá o dílčí závěry konzultanta, jehož nelze ani 

ustanovit, ani k tomu vyslechnout.

Tato připomínka je zásadní.

205. K § 47 odst. 1 Vyhověno

21. V § 47 odst. 1 se navrhuje poslední slova „zpracuje ve formátu pdf/A.“ 

nahradit slovy „předkládá a archivuje ve formátu PDF/A.“

Navrhovaná změna vychází z presumovaných potřeb aplikační praxe, kdy z 

pohledu předmětu navrhované právní úpravy není příliš podstatné to, v jakém 

formátu úkon znalec zpracovává (v této fázi může jít i obvyklé textové editory, 

případně specifické programy), nýbrž to, v jaké formě je ve finále vyžadujícímu 

orgánu předkládán a příp. následně archivován. Velká písmena ve formátu 

PDF/A vycházejí z definice tohoto formátu ve standardech ISO 19005- 1:2005 a 

ISO 19005-2:2011.

203. K § 56 odst. 2 Částečně vyhověno jinak, částečně vysvětleno

22. V § 56 odst. 2 se navrhuje doplnit větu „V takovém případě znalec vždy 

uvede, jaké konkrétní skutečnosti mají vliv na jím vyslovený závěr.“.

Účelem této připomínky je motivovat znalce k vyšší přezkoumatelnosti znaleckých 

posudků.

Tato připomínka je zásadní.

204. K příloze Vysvětleno

23. V Příloze k návrhu vyhlášky se ke zvážení dává, zda průkaz znalce neopatřit 

navíc též ochrannými prvky vyšší kategorie (např. 2D hologramem), který by byl 

na prvý pohled viditelný a spíše by usnadnil akceptaci průkazu znalce při úředním 

úkonu (jednání). Poukazuje se, že takové hologramy jsou často umisťovány např. i 

na papírové jízdenky v hromadné dopravě, tudíž jejich cena nemůže být příliš 

vysoká. Přínos ve formě snazší identifikace padělku od originálu by mohl převážit 

nad úpravou v předloženém návrhu. K tomu je třeba zdůraznit, že znalec má právo 

nahlížet do trestních spisů, účastní se úkonů v přípravném řízení i v řízení před 

soudem, při tom se taktéž obvykle prokazuje příslušným průkazem, jehož 

originalita je v zásadě vždy přezkoumávána.

V příloze je stanoveno (bo 1. písm a/ přílohy), že průkaz je zajištěn 

ochranným prvkem. Tuto úpravu považuje předkladatel za dostatečnou.

- Krajské státní zastupitelství v Brně bez připomínek -

- Krajské státní zastupitelství v Českých

Budějovicích

bez připomínek -

- Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové bez připomínek -

- Krajské státní zastupitelství v Ostravě bez připomínek -

- Krajské státní zastupitelství v Plzni bez připomínek -

- Krajské státní zastupitelství v Praze bez připomínek -

- Městské státní zastupitelství v Praze bez připomínek -

- Notářská komora České republiky bez připomínek -

Požadoané skutečnosti jsou návrhem vyhlášky požadovány již nyní (mají 

být uvedeny v rámci závěru). V § 56 bude doplněna explicitní povinnost 

tyto skutečnosti zformulovat (znalec je tedy zformuluje a uvede ve 

znaleckém posudku).
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- Česká advokátní komora bez připomínek -

- Soudcovská unie České republiky bez připomínek -

- Unie státních zástupců České republiky, z. s. bez připomínek -

208. Institut pro kriminologii a prevenci Ad a) Náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců Vysvětleno

·                    Dle § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky má žádost (resp. formulář žádosti) o zápis

do seznamu znalců obsahovat: jméno a příjmení, adresu sídla nebo místa trvalého,

případně kontaktní adresu, identifikační číslo nebo datum narození žadatele apod.

Dále má být součástí formuláře zadání informace o požadovaného oboru, odvětví

a případně specializace, ve které žadatel chce vykonávat znaleckou činnost

Problematika oborů a odvětví bude upravena samostatnou vyhláškou. 

Specializace budou uveřejňovány na internetových stránkách 

ministerstva.

Ani dosud platná právní úprava neobsahuje seznam přípustných specializací pro

jednotlivé znalecké obory/odvětví, což v oblasti evidence znalců přináší v praxi

problémy. Zůstává na uchazeči o zápis, aby svou požadovanou specializaci

patřičně naformuloval, aniž by měl představu, zda taková formulace bude

připuštěna. I v případě, kdy se uchazeč inspiruje v seznamu znalců, může

v současnosti dojít k tomu, že mu navrhovaná specializace není zapsána, ačkoliv ji

jiní znalci téhož zaměření v seznamu zapsanou mají. Domníváme se, že pokud

nová právní úprava nadále počítá se „specializací“ znalců, měla by v nějaké formě

zahrnovat i katalog přípustných specializací. V opačném případě půjde z našeho

pohledu o promarněnou příležitost k vyřešení současného, výše naznačeného

problému.  

209. ·                    Podle § 2 odst. 5 návrhu vyhlášky žadatel připojí k žádosti podklady 

prokazující splnění podmínek pro výkon znalecké činnosti.

Nevyhověno

V odůvodnění návrhu vyhlášky se uvádí: „Náležitosti formuláře žádosti o zápis

do seznamu znalců jsou navrženy tak, aby byla zohledněna okolnost, že po

zahájení správního řízení musí být ověřeno splnění podmínek pro zápis 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 v seznamu znalců vedeny .“, Příloha III,, obecná část odůvodnění

návrhu, str. 1

Předkladatel nepovažuje úpravu naznačenou připomínkovým místem za 

nezbytnou. Žadatelé budou (operativněji) informování o požadovaných 

přílohách na internetových stránkách ministerstva. 

Jednou z nutných podmínek pro výkon znalecké činnosti znalce je mj. dle § 5 

odst. 1 písm. a) zákona 254/2019Sb. odborná způsobilost k výkonu znalecké 

činnosti, která je blíže specifikována v § 8 odst. 1 zákona. Domníváme se, že by 

bylo vhodné, aby prováděcí předpis stanovil pro všechny obory/odvětví základní 

typy dokumentů, prokazujících odbornou způsobilost uchazeče (např. doklad o 

absolvování magisterského studijního programu v oboru XY, apod.).
2)

 Pokud 

podle nové právní úpravy bude splnění těchto základních (formálních) kritérií 

odbornosti posuzovat příslušné pracoviště ministerstva spravedlnosti, nelze 

předpokládat, že jeho pracovníci budou mít přehled o kvalifikačních 

předpokladech pro všechny v úvahu přicházející obory/odvětví. Mohlo by tak 

docházet k tomu, že k obecné části vstupní zkoušky znalce bude připuštěn uchazeč 

(a může ji i úspěšně složit), který vůbec nesplňuje základní 
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V současné době je specifikace „odborné způsobilosti“ pro vybraná odvětví a

obory částečně upravena v příloze č. 10 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32. I

pokud odhlédneme od nedostatků, které cit. příloha má, je třeba mít na paměti, že

upravuje kvalifikační předpoklady pouze pro vybrané obory/odvětví, resp. pro

obory/odvětví, u kterých se kromě základních osvědčení o kvalifikaci požadují

osvědčení dodatečná. Pouhé převzetí (resp. zachování) tohoto předpisu do nové

právní úpravy znalecké činnosti, například v rámci další prováděcí vyhlášky,

kterou předvídá ust. § 8 odst. 6 nového zákona o znalcích, by výše naznačený

problém neřešilo. 

Domníváme se, že formulář žádosti by i nadále měl obsahovat informaci o

stávajícím zaměstnání/povolání a profesní historii uchazeče. Pro posouzení

praktických zkušeností jako součásti odborné způsobilosti uchazeče se jedná o

údaj velmi významný.  

Návrh vyhlášky nespecifikuje, v jaké podobě (ověřené/neověřené) kopie takových

„základních“ dokumentů prokazující odbornou způsobilost mají být k, resp. do

formuláře žádosti vloženy.

2)
 Pozn.: sestavení, formulaci seznamu takových dokumentů lze konzultovat např. 

se stávajícími poradními sbory pro příslušné znalecké obory ministerstva. 

kvalifikační předpoklady, což by v praxi mohlo vyvolávat řadu nedorozumění či 

sporů.

210. Ad d) Minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé

obory a odvětví,

Vysvětleno

Samotné zavedení povinného pojištění znalců vnímáme jako problematické

z hlediska zájmu na udržení dostatečného počtu znalců pro jednotlivé

obory/odvětví. Na rozdíl od profesních skupin, jako jsou notáři, insolvenční

správci, advokáti, daňoví poradci, soudní exekutoři apod., vykonává podstatná

část znalců expertní/znaleckou činnost vedle svého hlavního povolání, často jako

činnost zcela doplňkovou. 

Pokud přesto nový zákon o znalcích tuto povinnost zavedl, není zcela zřejmé, proč

by se z hlediska minimální výše pojistného plnění mělo rozlišovat mezi znalci

(fyzickými osobami) a znaleckými kancelářemi či znaleckými ústavy. Není jasné,

z jakého právního předpisu výslovně vyplývá, 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“ , jak je uvedeno v odůvodnění návrhu vyhlášky. Podle našeho názoru

by případné rozlišování minimální výše pojistného plnění dávalo větší smysl např.

podle rozsahu znalecké činnosti příslušného znalce (znalecké kanceláře či

znaleckého ústavu), daného počtem zpracovaných posudků za předcházející rok

apod., což by více (i když nikoliv zcela přesně) odráželo potenciální škodu, kterou

znalec svou činností může způsobit.

211. Ad g) Způsob vedení evidence posudků. Částečně vysvětleno, částečně vyhověno

Předkladatel, pokud jde o důvody navržené úpravy, odkazuje na citované 

odůvodnění, a doplňuje, že vyhláška vychází z okolnosti, že podle zákona 

(§ 22 zákona č. 254/2019 Sb.) má být znalec )zjednodušeně řečeno) 

pojištěn v rozsahu všech rozumě očekávatelných újem, vyhlášky již 

stanoví jen minimální limit. Kritérium uvedené připomínkovým místem 

(počet posudků) nebpovažuje předkladatel za spolehlivé, neboť důležité 

je, čeho se posudky týkají, resp. jaká újma může vzniknout. Tyto 

skutečnbosti jsou zohledněny v povinnosti znalce být pojištěn v rozsahu 

všech rozumě předvídatelných újem, vyhláška stanovuje již jen 

minimální limit.
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Navrhovaná vyhláška má mj. upravovat způsob vedení evidence posudků –

ostatně v návrhu je výslovný odkaz na zmocňovací ustanovení § 29 odst. 6

zákona. Návrh vyhlášky ovšem tuto úpravu neobsahuje (o evidenci posudků je

zmínka pouze ve společném ustanovení § 58, což za úpravu způsobu evidence

posudků považovat nelze).

Způsob vedení evidence znaleckých posudků je upraven v § 58 návrhu 

vyhlášky. Úprava způsobu vedení evidence znaleckých posudků bude 

nicméně rozšířena o další údaje.

212. Ad e) Způsob provedení znaleckého úkonu, náležitosti úkonu a prostup

znalce při zpracování posudku.

Vyhověno jinak

K § 51 odst. 3 návrhu: Formulaci „Zdroj dat musí být věrohodný“ pokládáme za

zavádějící. I při použití v nejobecnějším smyslu slova by bylo otázkou, jak

posuzovat „věrohodnost“ zdroje dat, resp. její dostatečnou míru. V řadě případů

znalec musí analyzovat zdroje, které v tomto obecném smyslu slova za

„věrohodné“ pokládat nelze (např. posouzení obsahu extremistických tiskovin

apod.). Navíc, pokud zdrojem dat podle § 51 odst. 1 může být i fyzická osoba, je

požadavek na její „věrohodnost“ obzvláště problematický - např. posouzení

věrohodnosti svědka bývá přímo zadáním znalce – psychologa. Zdroj dat prostě

musí odpovídat zadání a je odpovědností znalce, aby vybral takové zdroje pro svůj

posudek, které mu umožní seriózně a lege artis zodpovědět otázky zadavatele.

Věrohodnost zdroje dat ověřuje znalec. Pokud znalec nemá možnost 

věrohodnost zdroje dat ověřit, uvede to ve znaleckém posudku včetně 

skutečností, pro které nemohl věrohodnost zdroje dat ověřit. Materiál 

bude v tomto smyslu upraven.

V připomínce popsané chápání pojmu věrhodnosti je založeno na konfúzi 

pojmů. Posouzení věrohodnosti svědka „Jana Nováka“ psychologem je 

odborný problém, k jehož vyřešení existuje pouze jediný zdroj dat, a sice 

onen posuzovaný člověk, „Jan Novák“. Nevěrohodný zdrojem dat by byl 

někdo, o kom by znalec pochyboval, že je „Janem Novákem“. Z 

odborného hlediska je rozdíl mezi nevěrohodností osoby „Jan Novák“ 

(byla-li skutečně nevěrohodná) a nevěrohodností zdroje dat „Jan Novák“. 

Znalec počítá s tím, že může jít o nevěrohodnou osobu, a tudíž musí 

zvolit a odůvodnit metody, kterými vytvoří a zanalyzuje data tak, aby 

odpověděl na zadanou odbornou otázku. Analogicky pak extremistické 

tiskovimny, které autor připomínky uvádí.

213. Ad b) způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich

formu, obsah a průběh

Vysvětleno

Zvláštní část vstupní zkoušky má mít dle návrhu vyhlášky podobu ústního

pohovoru před zkušební komisí a má ověřit schopnost vypracovat znalecký

posudek a znalosti z oboru a odvětví, s přihlédnutím ke specializaci, pokud byla

zvolena (§ 10 odst. 1 z. 254/2019 Sb.). Podle § 22 návrhu vyhlášky jsou členové 

zkušební komise jmenováni z řad fyzických osob, které splňují odborné a další

předpoklady potřebné pro působení ve zkušební komisi. 

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. 
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Členové zkušební komise mají splňovat i odborné předpoklady tak, aby mohli při 

ústním pohovoru (zkoušce) u žadatele ověřit mj. znalosti z oboru. Lze tedy 

předpokládat, že zkušebních komisí bude více (pro každý obor či odvětví?). Je 

třeba poznamenat, že řada znaleckých oborů a odvětví představuje úzce 

specializované profese, tedy i počet osob v ČR, které se takové profesi (oboru) 

věnují, je limitovaný. Často jde o okruh lidí, kteří se díky své profesi znají 

(pracovně nebo i osobně), např. spolu v minulosti společně pracovali, měli mezi 

sebou neshody či naopak. Žadatelé o zápis nejsou absolventi oboru, ale jsou 

jedinci, kteří se v oboru již řadu let pohybují
3)
, což lze předpokládat i u členů 

zkušebních komisí příslušných oborů. Vzhledem k těmto okolnostem lze počítat 

s tím, že u některých odborností bude sestavení „nezávislé“ zkušební komisi 

náročnější. To vše samozřejmě omezuje výběr vhodných osob do zkušební 

komise, nejen ve smyslu případných budoucích podání námitek proti podjatosti ze 

strany žadatelů (i členů komise), a tím např. zvýšeného nápadu stížností.

Domníváme se, že osoby jmenované do zkušebních komisí by neměly být stejné

osoby, které působí v poradních sborech ministerstva pro dané obory, mj.

z důvodu, že lze očekávat, že v případných sporných bodech (např. stížností),

bude u příslušných, oborově shodných, poradních sborů ze strany ministerstva

vyžádáno vyjádření či stanovisko.
3)
 Pozn.: požadavek na déledobější aktivní odbornou praxi v oboru je jedním ze 

základních podmínek pro zápis znalce

- Probační a mediační služba bez připomínek -

- Rejstřík trestů bez připomínek -

- Generální ředitelství Vězeňské služby bez připomínek -

- Bezpečnostní informační služba bez připomínek -

Úřad pro zahraniční styky a informace bez připomínek -

- Generální inspekce bezpečnostních sborů bez připomínek -

214. Akademie věd České republiky K ust. § 41 odst. 5, k textu: „Odůvodnění obsahuje též kontrolu postupu znalce 

podle odstavce 1 až 4.“ (viz. str. 12)

Vysvětleno

Požadujeme ust. § 41 odst. 5 z návrhu vypustit nebo jednoznačně konkretizovat 

text návrhu i důvodové zprávy, a to zejména v těchto parametrech:

o  upřesnit, co se považuje za „kontrolu postupu znalce podle odstavce 1 až 4“, 

o  upřesnit, kdo a jakým způsobem má tuto kontrolu realizovat;

o  jakým způsobem má znalec provedení kontroly zapracovat do odůvodnění

znaleckého posudku, tj. konkretizovat požadované obsahové/ formální náležitosti

zapracování výsledku provedené kontroly postupu znalce podle odst. 1 až 4 do

odůvodnění znaleckého posudku;

o  doplnit do důvodové zprávy k ust. § 41 návrhu zákonné zmocnění dle zákona č.

254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění

pozdějších předpisů, k aplikaci tohoto ustanovení.

Zdůvodnění: 

Komise budou složeny zpravidla z odborníků z daného oboru, odvětví a 

případně specializace a z právníků. Znalci nebudou mít většinu. Tato 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění.

Zkušební komise musejí být složeny se zřetelem na účel vstupní zkoušky, 

této okolnosti si je předkladatel vědom, a takto budou komise 

sestavovány. 

Kontrola postupu, kterou provádí znalec sám je obsahově vymezena v § 

55 vyhlášky a v důvodové zprávě rozvedena. Jedná se o naprosto 

nezbytný krok, v němž má znalec uvést povinně všechna slabá místa 

postupu/posudku, čímž je kontrolován nejen postup zpracování, použité 

metody atd., ale i schopnost znalce slabá místa vlastní práce rozpoznat.

Zákonným zmocněním je § 28 odst. 9 zákona č. 254/2019 Sb., neboť 

kontrola je jedním z kroků postupu znalce při zpracování znaleckého 

posudku, přičemž uvedené zákopnné zmocnění zmocňuje ministerstvo ke 

stanovení mj. postupu znalce při zpracování znaleckého posudku.

Konkretizace celého postupu znalce včetně kontroly bude provedena 

prostřednictvím obecně uznávaných postupů a standardů jednotlivých 

oborů a odvětví (§ 28 odst. 5 zákona č. 254/2019 Sb.), které budou 

uveřejněny ministerstvem.

Odůvodnění bude revidováno a případně doplněno.
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Z navrženého textu ust. § 41 odst. 5 návrhu ani z důvodové zprávy k předmětnému

ustanovení není zřejmé, co se považuje za „kontrolu postupu znalce podle

odstavce 1 až 4 “, kdo je oprávněný/povinný tuto kontrolu provádět, jakým

způsobem se má kontrola realizovat a jakým způsobem má znalec provedení této

kontroly zapracovat do odůvodnění znaleckého posudku. Kontrola postupu znalce

předpokládaná v ust. § 41 odst. 5 návrhu nemá navíc zákonnou oporu ani v textu

ust. § 28 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých

ústavech, ve znění pozdějších předpisů, které upravuje požadavky na náležitosti

znaleckého posudku.

Domníváme se, že aplikace tohoto ustanovení v navrženém znění bez jasné

konkretizace požadovaného postupu a náležitostí provedení kontroly a jejího

zapracování do odůvodnění posudku bude způsobovat problémy v aplikační praxi.

Považujeme proto za nutné, pojem „kontrola postupu znalce podle odstavce 1 až

4 “ (pokud bude ponechán v textu vyhlášky), jasně vysvětlit a konkretizovat

požadované postupy provedení kontroly a náležitosti jeho zapracování do

odůvodnění znaleckého posudku v textu návrhu i v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní.

- Ústav soudního inženýrství Vysokého učení

technického v Brně

bez připomínek -

- Česká lékařská společnost Jana Evangelisty

Purkyně, z. s.

bez připomínek -

- Česká společnost soudního lékařství a toxikologie

Česká lékařské společnosti Jana Evangelisty

Purkyně, z. s.

bez připomínek -

- Unie soudních znalců, z. s. bez připomínek -

215. Spolek soudních znalců České republiky K § 2: Vysvětleno

Navrhujeme snížit údaje potřebné k žádosti o zápis do seznamu znalců. V době,

kdy se vláda snaží o snížení přebujelé byrokracie, se nám zdá počet údajů

potřebných k žádosti o zápis do seznamu znalců velmi vysoký.

Některé údaje, které si správní orgán může opatřit jiným způsobem, již 

nebudou vyžadovány (i na základě vypořádání jiné připomínky), nicméně 

celkový počet údajů se nesníží (též na základě vypořádání jiných 

připomínek).

216. K § 4 odstavec 2: Vyhověno jinak

Doporučujeme specifikovat části vyjmenovaných předpisů, které se týkají

znalecké činnosti. Vyjmenované oblasti se týkají velké části právního vzdělávání a

znalci jsou především odborníci ve svém oboru.

Návrh bude upraven v tom smyslu, že znalosti právních předpisů budou 

ověřovány v rozsahu potřebném pro výkon znalecké činnosti.

217. K § 6 odstavec 1: Vysvětleno

Specifikovat již ve vyhlášce seznam pomůcek, které může žadatel při zkoušce

použít. Doporučujeme ve vyhlášce přímo objasnit, co je míněno právním

informačním systémem.

V § 6 odst. 1 jsou pomůcky uvedeny v míře, která je praktická. Pokud by 

například ministertstvo zakoupilo lincenci na jiný software, bylo by nutné 

novelizovat vyhlášku, což není žádoucí.

Bude však doplněno odůvodnění.

218. K § 7 až 9: Nevyhověno

Kontrola postupu, kterou provádí znalec sám je obsahově vymezena v § 

55 vyhlášky a v důvodové zprávě rozvedena. Jedná se o naprosto 

nezbytný krok, v němž má znalec uvést povinně všechna slabá místa 

postupu/posudku, čímž je kontrolován nejen postup zpracování, použité 

metody atd., ale i schopnost znalce slabá místa vlastní práce rozpoznat.

Zákonným zmocněním je § 28 odst. 9 zákona č. 254/2019 Sb., neboť 

kontrola je jedním z kroků postupu znalce při zpracování znaleckého 

posudku, přičemž uvedené zákopnné zmocnění zmocňuje ministerstvo ke 

stanovení mj. postupu znalce při zpracování znaleckého posudku.

Konkretizace celého postupu znalce včetně kontroly bude provedena 

prostřednictvím obecně uznávaných postupů a standardů jednotlivých 

oborů a odvětví (§ 28 odst. 5 zákona č. 254/2019 Sb.), které budou 

uveřejněny ministerstvem.

Odůvodnění bude revidováno a případně doplněno.
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Průběh vyhodnocení obecné části vstupní zkoušky se nám zdá netransparentní.

Doporučujeme zvážení prodloužit lhůtu pro uplatnění námitek proti hodnocení

podle § 8, a to v řádu dnů. Žadatel není schopen v tak krátké době posoudit

možnou oprávněnost svých námitek. S tím souvisí upravit způsob podání námitky.

Námitky byly míněny tak, že žadatel - pokud nezodpověděl správně 

dostatečný počet testových otázek - může podat námitky, tedy odůvodnit 

své odpovědi na otázky, které byly vyhodnoceny jako nesprávně 

zodpovězené (žadatel tedy mohl obhajovat své odpovědi jako správné).

Návrh bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) v tom 

smyslu, že žadatel - pokud neodpověděl správně na dostatečný počet 

otázek - může po odbu 60 minut pokračovat v testu tak, že doplní své 

odpovědi na nesprávně zodpovězené otázky tím, že odpovědi vysvětlí 

(obhájí) a ministerstvo následně posoudí, zda jsou odpovědi žadatele 

správné.

219. K § 16 odst. 2 b,c: Nevyhověno

Doporučujeme přesně specifikovat podmínky, za kterých může být odmítnut

přístup fyzické osobě a za jakých podmínek může být osoba vykázána z místa

konání ústního pohovoru.

Předkladatel považuje úpravu za dostačující, neboť v návrhu je uveden 

jako důvod vykázání obova, že by vykázaná osoba mohla narušit průběh 

ústního pohovoru.

220. K § 38: Vyhověno jinak

§ 38 je v kontextu zákona podle našeho názoru nadbytečný a smysl § 28 zákona

spíše znepřehlední. Zákon dostatečně vysvětluje úplnost, pravdivost a

přezkoumatelnost znaleckého posudku a k vyhlášce se odvolává na náležitosti

znaleckého posudku a postup při zpracování znaleckého posudku. Doporučujeme

§ 38 vyhlášky vypustit.

Zákon stanovuje v § 28 odst. 1, že znalecký posudek musí být úplný, 

pravdivý a přezkoumatelný, dále stanovuje náležitosti znaleckého 

posudku a (podmíněnou) povinnost postupovat podle obecně uznávaných 

postupů a standardů.

Z § 28 odst. 1 zákona tedy vyplývá, že znalec zpracuje znalecký posudek 

tak, aby byl úplný, pravidvý a přezkoumatelný. Ve vyhlášce se navrhuje 

stanovit, co konkrétně znamená zpracovat znalecký posudek tak, aby byl 

úplný, pravdivý a přezkoumatelný.

Návrh však bude upraven (též na základě vypořádání jiných připomínek), 

aby bylo více zřejmé, že znalecký posudek má být zprávou o tom, jakým 

způsobem znalec posudek zpracoval.

221. K § 58: Vysvětleno

Znalec vytváří svou činností databázi osobních údajů zadavatelů znaleckých

posudků, pravděpodobně bez jejich souhlasu. Není dostatečně řešena ochrana

osobních údajů žadatelů o znalecké posudky.

Předkladatel se nedomnívá, že navržená úprava je v rozporu s předpisy o 

ochraně osobních údajů (taková přípomínka nebyla vznesena ani 

odborem kompatibility Úřadu vlády, který se zabývá souladem návrhu 

právních předpisů s evropskou legsialtivou včetně nařízení GDPR).

222. Komora soudních znalců ČR, z. s. K §5 (2) pro časové určení konání obecné části zkoušky navrhujeme uvedení

časového rozpětí počtu dnů od doručení oznámení, případně fikce doručení.

(nikoli pouze nejbližší den a nikoli od odeslání).

Odůvodnění: 

1. žadatel své aktivity, včetně těch komerčních, plánuje. Skutečný termín

(například až za 6 měsíců nebo déle od odeslání, resp. doručení oznámení) vstupní

zkoušky může mít důsledky pro rozhodování o jeho dalších činnostech,

2. nejbližší lhůta 30 dnů od odeslání může být pro zaneprázdněného žadatele po

odečtení doby uložení oznámení na poště, případné doby fikce doručení, příliš

krátkou.

Nevyhověno

Lhůta je počítána od odeslání a nikoliv od doručení z důvodů 

organizačních, není dobře možné zorganizovat termíny zkoušek, jestliže 

dostatečně včas znám počátek běhu lhůty.

Předkladatel předpokládá, že žadatelé mají zřízenou datovou schránku, 

resp. si ji zřídí (srov. § 16 odst. 1 písm. g/ zákona č. 254/2019 Sb.).

Navržená úprava je inspirována § 6  vyhlášky č. 312/2007 Sb.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDBAS)



223. K §8 (1) navrhujeme na konci 2. věty nahradit tečku čárkou, za kterou umístit

vedlejší větu „na které žadatel podle hodnocení odpověděl nesprávně“.

Odůvodnění: 

bez navrženého dodatku nemá lhůta 60 min. smysl.

Vyhověno jinak

Návrh bude upraven (na základě vypořádání jiné připomínky) v tom 

smyslu, že žadatel - pokud neodpověděl správně na dostatečný počet 

otázek - může po odbu 60 minut pokračovat v testu tak, že doplní své 

odpovědi na nesprávně zodpovězené otázky tím, že odpovědi vysvětlí 

(obhájí) a ministerstvo následně posoudí, zda jsou odpovědi žadatele 

správné.

224. K §9 (3) navrhujeme přidat uvedení nejzazší lhůty pro písemné vyrozumění

ministerstvem.

Odůvodnění:

bez uvedení lhůty nemá povinnost vyrozumění ministerstvem validitu.  

Vysvětleno

Stanovení lhůty není nezbytně nutné, bude postupováno podle základních 

zásad činnosti správních orgánů (§ 2 až 8 správního řádu) tedy mj. v 

souladu s právem fyzických a právnických osob na dobrou správu.

225. K §11 (2) pro časové určení konání ústního pohovoru časového navrhujeme

uvedení časového rozpětí počtu dnů od doručení oznámení, případně fikce

doručení. (nikoli pouze nejbližší den a nikoli od odeslání).

Odůvodnění: 

1. žadatel své aktivity, včetně těch komerčních, plánuje. Skutečný termín

(například až za 6 měsíců nebo déle od odeslání, resp. doručení oznámení) ústního

pohovoru může mít důsledky pro rozhodování o jeho dalších činnostech.

2. nejbližší lhůta 30 dnů od odeslání může být pro zaneprázdněného žadatele po

odečtení doby uložení oznámení na poště, případné doby fikce doručení, příliš

krátkou.

226. K §33 (1) domníváme se, že písařskou chybou ve 4. slově chybí na konci písmeno

„m“ a příslušné interpunkce.

Vyhověno

Odůvodnění: 

v opačném případě by věta nebyla srozumitelnou.

227. K §36 (2) navrhujeme tento odstavec vypustit, resp. příslušnou povinnost zavést

fakultativně.

Vyhověno

Odůvodnění: 

praxe ukazuje, že požadovaný obsah pečetě se většinou do jednoho razítka vejde.

Požadavek vyhotovit znaleckou pečeť pro každý obor zvlášť většinou navýší zcela

neprakticky znalcovy náklady, které jsou beztak značně navýšeny úhradami za

zkouška a pojištění.

228. K §37 navrhujeme přesněji specifikovat druh pojištění, a dále Částečně nevyhověno, částečně vysvětleno

k §37 (1) navrhujeme minimální limit diferencovat, zejména snížit, podle oborů. 

Například pro obory Elektronika, Informační a komunikační technologie,

Ekonomika snížit na 100.000 Kč.

Odůvodnění: 

1. K dnešnímu dni pojišťovny nepojišťují (a dle našich informací ani neplánují

pojišťovat) odpovědnost za škody způsobené ZNALECKÝM úkonem, nýbrž

pouze odpovědnost za škody způsobené PŘI výkonu znalecké činnosti. V těchto

souvislostech limity uvedené v §37 nemají valného smyslu.

Nevyhověno

Lhůta je počítána od odeslání a nikoliv od doručení z důvodů 

organizačních, není dobře možné zorganizovat termíny zkoušek, jestliže 

dostatečně včas znám počátek běhu lhůty.

Předkladatel předpokládá, že žadatelé mají zřízenou datovou schránku, 

resp. si ji zřídí (srov. § 16 odst. 1 písm. g/ zákona č. 254/2019 Sb.).

Navržená úprava je inspirována § 6  vyhlášky č. 312/2007 Sb.

Limity jsou stanoveny v různé výši v závislosti na subjektu (k důvodům 

srov. odůvodnění).

Úprava navazuje na § 22 zákona, který hovoří o výkonu znalecké činnosti 

a nikoliv o škodě způsobené znaleckým úkonem. Limity se tedy týkají 

výkonu znalecké činnosti a nikoliv znaleckých úkonů.

Pojištění, jak je upraveno v zákonu a upraveno v návrhu vyhlášky, 

existuje (znalci jsou podle této úpravy pojistitelní) - tato skutečnost byla 

předkladatelem ověřena.
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2. Navíc u znaleckých úkonů některých oborů (například Elektronika, Informační

a komunikační technologie nebo Ekonomika) není představitelné, aby znalec

způsobil PŘI znaleckém výkonu škodu vyšší než 100.000 Kč.

229. K §44 (3) a) navrhujeme upřesnit podobu požadované informace o certifikátu Vysvětleno

Odůvodnění: 

Certifikát nelze přiložit. Certifikát je čitelný/zpracovatelný pouze prostřednictvím

software, kterým je vybaven příjemce příslušného dokumentu. Lze požadovat

pouze uvedení informací o certifikátu, například prostřednictvím snímků

obrazovky.

- Asociace znalců a odhadců České republiky, z. s. bez připomínek -

- Společnost znalců a poradců v lesnictví a

myslivosti, z. s.

bez připomínek -

230. Česká komora odhadců majetku, z. s. k předloženému návrhu vyhlášky, resp. k výkladu §38 bod 1a: „Znalecký 

posudek je úplný, pravdivý a přezkoumatelný, pokud neobsahuje smyšlenku,

zkreslení nebo omyl - 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)“.

Vyhověno

Věrohodnost zdroje dat ověřuje znalec. Pokud znalec nemá možnost 

věrohodnost zdroje dat ověřit, uvede to ve znaleckém posudku včetně 

skutečností, pro které nemohl věrohodnost zdroje dat ověřit. Materiál 

bude v tomto smyslu upraven.

máme tyto připomínky:

Znalec nemůže nést odpovědnost za to, že převzal data z věrohodného zdroje,

která si nemůže, nebo v některých případech ani nemá pravomoc si jinak

ověřit, např. data přebíraná z veřejných zdrojů (údaje z katastru nemovitostí,

Českého statistického úřadu, atd.). Také požadavek na jejich přezkoumání a

ověření by nejspíš překračoval i rozsah znaleckého oprávnění dotyčného znalce.

Při ocenění podniku není prakticky možné požadovat nejprve forenzní

přezkoumání celého účetnictví, byť třeba i auditovaného, a pak teprve zpracovat

ocenění. Navíc znalec by musel být zároveň znalcem na účetnictví. 

Ocenění podniku je také postaveno na plánu a dá se předjímat, že cokoli se

v plánu a předpokladech nebude líbit, může být označeno za smyšlenku, a tím

pádem za nepravdivý posudek. Proto i požadavek, že znalecký posudek nesmí

obsahovat smyšlenku, zkreslení nebo omyl je v praxi těžko realizovatelný.

- Česká unie soudních znalců v lesním

hospodářství, z. s.

bez připomínek -

- Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a 

Slezska, z. s.

bez připomínek -

- Česká společnost certifikovaných odhadců 

majetku, z. s.

bez připomínek -

- Českomoravská společnost soudních znalců, z. s. bez připomínek -

Limity jsou stanoveny v různé výši v závislosti na subjektu (k důvodům 

srov. odůvodnění).

Úprava navazuje na § 22 zákona, který hovoří o výkonu znalecké činnosti 

a nikoliv o škodě způsobené znaleckým úkonem. Limity se tedy týkají 

výkonu znalecké činnosti a nikoliv znaleckých úkonů.

Pojištění, jak je upraveno v zákonu a upraveno v návrhu vyhlášky, 

existuje (znalci jsou podle této úpravy pojistitelní) - tato skutečnost byla 

předkladatelem ověřena.

Ustanovení bude vypuštěno (v návaznosti na vypořádání jiné 

připomínky), podle návrhu neměl být certifikát připojen "fyzicky" - k 

termonologii "připojen" srov. § 27 odst. 2 zákona.
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- Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a

příbuzných oborů, z. s.

bez připomínek -

- Československá společnost pro písmoznalectví, z. 

s.

bez připomínek -

231. Česká asociace pojišťoven K § 37 – limity povinného pojištění odpovědnosti Vysvětleno

Navrhujeme v § 37 v odst. 1 a 2 za slovo „Kč“ doplnit slova „na jednu pojistnou

událost a současně pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce“.

Dále navrhujeme doplnění odstavce 4, ve znění:

„(4) Pokud je znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav činný ve více oborech

současně, postačí pro splnění podmínky pojištění dle zákona jeden minimální

limit ve výši dle odst. 1 nebo 2 tohoto ustanovení.“.

Odůvodnění:

Ustanovení hovoří o limitu plnění, ale není uvedeno, na jak dlouhou dobu.

Považujeme proto za nutné ustanovení v tomto smyslu doplnit.

Druhou změnu spočívající v doplnění odstavce 4 navrhujeme z důvodu odstranění

případných pochybností v situaci, kdy je znalec, resp. znalecká kancelář či

znalecký ústav činný ve více oborech současně. Jsme přesvědčeni o nutnosti

postavení na jisto, že v takovém případě postačí, aby byl naplněn jediný limit pro

celkovou jejich činnost a nikoliv pro každý obor zvlášť. Pokud byl záměr

zákonodárce jiný, i to je třeba lépe v návrhu specifikovat, neboť výklad ustanovení

odst. 3 není zcela jasný.

Tato připomínka je zásadní.

Úprava, která je navržena v připomínce, již vyplývá ze zákona č. 

254/2019 Sb. (§ 22 odst. 1), vyhláškou se má pouze stanovit minimální 

limit (výše minimálního limitu) - srov § 22 odst. 3 zákona č. 254/2019 

Sb. Otázky neupravené zákonem č. 254/2019 Sb. se řídí obecnou právní 

úpravou (občanský zákoník).

Pozn.: Některá připomínková místa označila některé své připomínky za zásadní nebo doporučující. Podle čl. 16 odst. 5 legislativních pravidel vlády se však připomínky k návrhu vyhlášky nerozlišují na zásadní a 

doporučující.
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