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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení a náhradě jeho hotových výdajů 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti ze dne 31. 7. 2020, s termínem dodání stanovisek 

do 24. 8. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných zásadních 

připomínek. 

 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 
Obecně: 

Dle odůvodnění nepřinese přijetí vyhlášky zvýšené 

náklady oproti stavu v odůvodnění novelizace trestního 

řádu, kdy celkové náklady spojené s odměňováním 

konzultantů podle trestního řádu mají dosáhnout výše cca 

500 000 Kč ročně. V materiálu není uvedeno, která 

z kapitol státního rozpočtu bude tyto výdaje rozpočtovat a 

následně realizovat, zda Ministerstvo spravedlnosti nebo 

Ministerstvo vnitra. Požadujeme tuto skutečnost vyjasnit, 

resp. jasně stanovit, že se bude jednat o Ministerstvo 

spravedlnosti, nikoli Ministerstvo vnitra. 

Pokud by tomu tak nebylo, požadujeme odpovídající 

navýšení rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra (s 

následným promítnutím do dalších rozpočtů, především 

pro účely Policie České republiky). 

 

 

Vysvětleno. Připomínkové místo změnilo charakter připomínky 

na doporučující. 

Základním obecným pravidlem úhrady nákladů vznikajících orgánům 

činným v trestním řízení je, že náklady vzniklé justičním orgánům 

jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti  

a náklady vzniklé policejním orgánům jsou hrazeny z rozpočtové 

kapitoly příslušného ministerstva, do jehož působnosti organizačně 

policejní orgán spadá, tj. v případě, že je policejním orgánem Policie 

ČR, jde o rozpočtovou kapitolu Ministerstva vnitra. K tomu lze 

odkázat na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů. 

Otázka nákladů a jejich úhrady byla řešena již v rámci návrhu 

doprovodného zákona k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích  

a tlumočnících – pouze v souvislosti se zákonnou úpravou lze 

požadovat, aby vláda v usnesení uložila ministryni financí navýšení 

rozpočtové kapitoly některého z ministerstev. Ministerstvo vnitra 

však v připomínkovém řízení k tomuto návrhu zákona takový 
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požadavek neuplatnilo (viz č. j. MV-68484-12/LG-2016), je proto 

třeba, aby si případné navýšení rozpočtové kapitoly vyjednalo 

s Ministerstvem financí v rámci jednání o rozpočtu samo. 

Kancelář 

Veřejného 

ochránce práv 

Obecně:  

Nekomplexní uchopení odměňování odborníků 

v trestním řízení 

Kvituji předložení návrhu vyhlášky, která upravuje 

odměnu a náhradu hotových výdajů konzultantů 

v trestním řízení. Stranou pozornosti však zůstala další 

odborná pomoc orgánům činných v trestním řízení a to 

odborníkům, kteří vypracovávají odborná posouzení dle 

§ 105 odst. 1 první věta trestního řádu. Odměna 

za odborné vyjádření je upravena ve vyhlášce 

Ministerstva spravedlnosti č. 23/2002 Sb., kterou se 

stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané 

na žádost orgánů činných v trestním řízení. Domnívám se, 

že s ohledem na obsahovou blízkost činností konzultanta 

a zpracovatele odborných vyjádření by měly být vyhlášky 

spojeny či by měla být aktualizována i vyhláška 

o odměnách za odborná vyjádření. Mám za to, že 

i zpracovatelé odborných vyjádření si, stejně jako 

konzultanti, zaslouží náhradu hotových výdajů. Rozdílnou 

úpravu obdobných činností nepovažuji za vhodnou. 

 

Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

Přiznáním odměny soukromým konzultantům se reaguje na potřeby 

praxe, kdy podle vyjádření orgánů činných v trestním řízení je 

důvodem obtíží při přibírání konzultanta ze soukromé sféry právě 

absence jakékoli odměny za jeho činnost nebo alespoň náhrady jeho 

hotových výdajů (které je možné podle stávající úpravy uhradit jen 

v omezené míře). Naopak pokud jde o odborné vyjádření, byť je výše 

odměny za jeho poskytnutí nízká, praxe nesignalizovala zásadní 

obtíže spojené s jeho opatřováním. S ohledem na omezené finanční 

možnosti státního rozpočtu se tak navržená úprava omezuje pouze 

na zavedení odměny pro soukromé konzultanty a v tuto chvíli 

neuvažujeme o navýšení odměny za odborné vyjádření, a to 

i s ohledem na striktní negativní postoj Ministerstva financí 

k navyšování výdajů ze státního rozpočtu.  

 

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



3   

 Obecně a k § 2 odst. 1: Koncept stanovení výše odměny 

konzultantů nepovažuji správný 

Vývoj vědy a techniky ovlivňuje i lidskou činnost. Je 

zřejmé, že pokročilá úroveň poznání je využívána 

i při protiprávním jednání. K rozkrytí jeho 

sofistikovaných forem je nutné využít odborných znalostí 

nejrůznějšího zaměření. Zapojení konzultanta již 

na samém počátku trestního řízení může hrát klíčovou roli 

pro budoucí správnou trestněprávní kvalifikaci jednání 

a především může včas zabránit i nežádoucí kriminalizaci 

jednání, které po jeho erudovaném prověření skutkovou 

podstatu žádného z trestných činů uvedených ve zvláštní 

části trestního zákoníku nenaplňuje. 

Předkladatel se při úvahách o stanovení odměny 

konzultanta přiklonil k východisku, které spočívá 

v nastavení hodinové odměny ve výši poloviny hodinové 

sazby znalce. Souhlasím s argumentem předkladatele, 

uvedeným v důvodové zprávě, že výstup konzultanta 

nebývá zpracován písemně a nemůže být použit jako 

důkazní prostředek v trestním řízení. Konzultant je 

využíván jako pomocná osoba orgánů činných v trestním 

řízení. Pozice konzultanta, povaha i účel jeho výstupů má 

tedy celou řadu odlišných znaků od postavení znalce 

a využití znaleckého posudku v trestním řízení. 

Nesouhlasím proto s úvahou předkladatele, podle níž je 

navrhovaná výše hodinové odměny konzultanta 

odvozována z hodinové sazby odměny znalce, ale měla by 

být navázána na průměrnou hodinovou mzdu v oborech, 

v nichž působí konzultanti. 

V podrobnostech odkazuji na připomínku k § 2 odst. 1 

návrhu vyhlášky. 

Částečně akceptováno. Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

Výši odměn odborníků v trestním řízení by samozřejmě bylo žádoucí 

navýšit razantnějším způsobem a odměňování přiblížit průměrným 

mzdám v daných oborech, takové navýšení však v současné době není 

možné z důvodu omezených finančních možností státního rozpočtu, 

zejména s ohledem na zvýšené výdaje v souvislosti s epidemií viru 

COVID-19. Již jednání o odměnách konzultantů v navržené výši 

s Ministerstvem financí byla velmi složitá a oproti původnímu návrhu 

došlo dokonce ke snížení jejich výše. 

Pokud jde o připomínku týkající se nižší výše odměny konzultanta pro 

rok 2021 oproti roku 2022, zmíněná rozdílná sazba pro rok 2021 

oproti rokům následujícím byla vypuštěna a již od 1. ledna 2021 bude 

platit jednotná, nikoliv diferenciovaná, sazba. 
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K § 2 odst. 1 

Podle ustanovení § 157 odst. 3 trestního řádu mohou 

orgány činné v trestním řízení konzultanta využít  

„v závažných a skutkově složitých věcech“. Pokud se 

orgán činný v trestním řízení rozhodne pro oslovení 

konzultanta, jedná se i podle důvodové zprávy 

k předkládané úpravě o situaci, kdy potřebuje objasnit 

skutečnosti, které není schopen z důvodu potřeby 

zvláštního vzdělání či zkušeností samostatně posoudit či 

pochopit. Využití odborné erudice konzultanta, kterou 

zpravidla dosáhl až po jisté době aplikace nabytých 

znalostí v praxi, by mělo být odpovídajícím způsobem 

ohodnoceno. Podle veřejně dostupných informací 

Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) průměrná 

mzda v České republice za první čtvrtletí roku 2020 činila 

34 077 Kč1 (což v přepočtu na průměrnou hodinovou 

mzdu činí cca 170 Kč). Jako konzultanti bývají často 

přizváni odborníci z řad IT specialistů či auditoři. 

Z analýzy vývoje českého trhu práce za totožné období, 

které ČSÚ uveřejnil k datu 4. června 20202, vyplývá, že 

průměrná hrubá mzda v oblasti informačních 

a komunikačních činností činila 63 521 Kč (průměrná 

hodinová mzda v této profesi se tedy pohybovala kolem 

částky 317 Kč) a průměrná mzda pro oblast peněžnictví 

a pojišťovnictví činila 60 595 Kč (přibližná průměrná 

částka za odpracovanou hodinu činila 300 Kč). 

Domnívám se, že pokud si postavení konzultanta 

objektivně žádá vysokou odbornou kvalifikaci dosaženou 

ve specifické oblasti, měla by se jeho minimální odměna 

za hodinu práce blížit průměru běžně dosahovanému 

v často využívaných profesích. Nelze přehlédnout, že 

podle navrhované úpravy jsou v odměně započítány 
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i náklady konzultanta na obstarání materiálního 

zabezpečení pro poskytnutí konzultace, zdanění a platby 

na sociální a zdravotní pojištění. 

Předkladateli navrhuji provést analýzu hodinové mzdy 

v profesích, v nichž jsou konzultanti nejčastěji využívání. 

S ohledem na informaci z důvodové zprávy, že ročně je 

využito cca 290 konzultantů, je jistě možné takovou 

průměrnou mzdu stanovit. Nesouhlasím s navázáním 

odměny konzultantů na odměnu znalce. Odměnu 

konzultantů navrhuji stanovit jako průměrnou hodinovou 

mzdu těchto odborníků navýšenou o režijní náklady. 

Nesouhlasím se snížením odměn konzultantů v roce 2021, 

tento krok není v předkládací zpráva nijak odůvodněn.   
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Ministerstvo 

financí 
K § 2 odst. 2 

Považuje se za nejasný výraz „platby, kterými konzultant 

plní daňové povinnosti“. Doporučujeme jej nahradit 

přesnějším výrazem, například „úhrada daně“ (srov. § 1 

odst. 2 a § 152 daňového řádu). 

 

Akceptováno.  

 

 

 K § 5 odst. 1 

Požaduje se slovo „telekomunikační poplatky“ nahradit 

jiným výrazem, například „úhrada telekomunikačních 

služeb“. Poplatky jsou nenávratná, nedobrovolná, 

ekvivalentní a nesankční peněžitá plnění ukládaná  

na základě zákona spravovaná státem nebo jinými 

osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou 

veřejnými příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy 

zpravidla účelovými, řádnými, pravidelnými  

a plánovanými (Boháč R., Daňové příjmy veřejných 

rozpočtů, 2013, s. 111). Označovat slovem „poplatek“ 

plnění soukromoprávního charakteru je tedy velmi 

nežádoucí.  

Ministerstvo financí si je vědomo skutečnosti, že je tento 

pojem použiti v jiných předpisech upravujících profesní 

tarify právnických profesí. Výhledově by proto měla být 

obdobná změna provedena i v těchto dalších předpisech za 

účelem zvýšení jednotnosti právního řádu,  

ve kterém by se pojem „poplatek“ neměl používat v jiných 

významech, než jsou veřejnoprávní peněžitá plnění 

vykazující zpravidla výše uvedené znaky. Stejná nebo 

obdobná připomínka proto byla uplatněna například u 

návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 

notářů a u návrhů dalších zákonů a prováděcích přepisů. 

Akceptováno.  
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Ministerstvo 

dopravy 
K rozsahu zákonného zmocnění 

Požadujeme, aby byl návrh vyhlášky zpracován v mezích 

zákonného zmocnění uvedeného v ustanovení § 157 odst. 

4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“). Zde se stanoví, že „[v]ýši a 

způsob určení odměny a náhrady účelně vynaložených 

hotových výdajů a způsob jejich výplaty stanoví 

Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou“. Nad rámec tohoto 

zmocnění je však v návrhu vyhlášky upraveno rovněž 

krácení a odepření odměny (§ 3) a zvýšení odměny (§ 4). 

O tom, že tyto malusy, resp. bonusy nelze podřadit pod 

uvedené zmocnění, a to ani ve slovech „výši a způsob 

určení odměny“, svědčí i zmocňovací ustanovení 

obsažené v § 31 odst. 7 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve kterém 

se výslovně stanoví, že mj. „rozsah snížení, odepření nebo 

zvýšení odměny […] stanoví ministerstvo vyhláškou“. 

Zmocnění upravit snížení (krácení), odepření nebo 

zvýšení odměny tedy musí být upraveno ve zmocňovacím 

ustanovení výslovně. 

K tomu je možno nad rámec uvedeného doplnit, že jelikož 

bylo zmocnění k vydání předloženého návrhu vyhlášky do 

zákona vloženo zákonem č. 255/2019 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o 

soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nelze 

než předpokládat, že zákonodárcův úmysl zde byl zřejmý 

a jasný, neboť jak zákon 254/2019 Sb., tak zákon 

255/2019 Sb. byly schváleny ve stejný den, z čehož je 

nutno dovodit i terminologickou jednotnost a obsahovou 

Vysvětleno  

Je sice pravdou, že vymezení zákonného zmocnění v trestním řádu  

a v zákoně o znalcích je formulováno odlišně, to nicméně nic nemění 

na skutečnosti, že návrh vyhlášky byl zpracován v mezích zákonného 

zmocnění.  

Jde-li o úmysl zákonodárce, ten lze zcela jednoznačně dovodit, neboť 

návrh tohoto prováděcího předpisu byl součástí souboru znaleckých 

zákonů (tisky 72, 73 a 74 tohoto volebního období, konkrétně návrh 

této vyhlášky byl přiložen k tisku 72). Úmyslem zákonodárce bylo 

od počátku v předmětné vyhlášce upravovat i zvýšení či krácení 

odměny (v návrhu vyhlášky předloženém pro informaci Parlamentu 

ČR se v § 3 explicitně hovoří o krácení odměny a je tedy zřejmé, že se 

tedy s určitými modifikacemi sazby odměny v konkrétním případě 

v závislosti např. na kvalitě odvedené práce počítalo). 

Zmocňovací ustanovení obsažené v § 157 odst. 4 trestního řádu se 

nikterak neodlišuje od podobných ustanovení v obdobných právních 

předpisech, např.: 

- Ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, čili 

zmocňovací ustanovení pro vyhlášku ministerstva spravedlnosti 

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (advokátní tarif), zní takto: 

„(3) Způsob určení odměny a náhrad advokáta, který vykonává 

advokacii samostatně nebo společně s jinými advokáty 

(§ 11 odst. 1), případně i jejich výši, stanoví Ministerstvo 

spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vyhláškou.“ 

Ustanovení § 12 advokátního tarifu pak upravuje zvýšení nebo 

snížení mimosmluvní odměny, přestože zmocňovací ustanovení 

výslovně o zvyšování, ani snižování nehovoří, dosud nikdo 
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provázanost obou předpisů. Na margo této věci lze rovněž 

dodat, že zmocnění k vydání vyhlášky, jež by stanovovala 

mimo jiné snížení, odepření či zvýšení odměny je možno 

nalézt rovněž v ustanovení § 29 odst. 5 zákona 

č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích, ve znění pozdějších předpisů. 

nezpochybňoval, že toto ustanovení je „způsobem určení 

odměny“. 

- Ustanovení § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích, čili 

zmocňovací ustanovení pro vyhlášku č. 196/2001 Sb. o odměnách 

a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České 

republiky (notářský tarif), zní takto: 

„Podrobnosti o výši a způsobu určení odměny, náhrady 

za promeškaný čas a náhrady hotových výdajů stanoví 

ministerstvo obecně závazným právním předpisem.“ 

Ustanovení § 7 až 9 notářského tarifu stanovuje případy snížení či 

zvýšení odměny notáře, ačkoliv ve zmocňovacím ustanovení není 

explicitně tato možnost uvedena. I v tomto případě tedy jde 

o vymezení „…způsobu určení odměny“. 

Zmíněné ustanovení trestního řádu a navrhovaná vyhláška jsou 

v souladu s Legislativními pravidly vlády, neboť vymezují konkrétní 

věci, které mají být vyhláškou upraveny. V § 157 odst. 4 se hovoří 

o „výši a způsob určení odměny…“,  zvýšení či krácení odměny lze 

podřadit pod toto zmocňovací ustanovení, neboť jejich 

prostřednictvím se určuje výše odměny poskytnuté konzultantovi 

v daném konkrétním případě (s možností zkrácení ostatně počítá i sám 

trestní řád, když ve zmíněném odstavci je také uvedeno, že „odměna 

se může přiměřeně krátit, pokud odborná pomoc nebyla poskytnuta 

řádně.“).  

 

 

V Praze dne 15. října 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Jan Zelenka          Podpis: …………………………… 
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