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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

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

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

dnem 1. ledna 2021. 

Předmětem úpravy jsou výše a způsob určení znalečného, způsob jeho vyúčtování 

a rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti. 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť se jejím prostřednictvím mají provést 

některá ustanovení znaleckého zákona týkající se znalečného (§ 31 a 32 znaleckého zákona), 

čímž mají být naplněny některé cíle znaleckého zákona. Zejména se má znalečné zvyšovat 

(od roku 2003 zvýšeno nebylo), a to za účelem vytvoření podmínek pro zvýšení kvality 

znalecké činnosti. Předkladatel v podrobnostech odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení 

dopadů regulace (RIA). 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je provedením (konkretizací) právní úpravy znalečného, a to 

§ 31 a 32 znaleckého zákona, tedy výše a způsobu určení znalečného, způsobu jeho 

vyúčtování a rozsahu snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti.  

Zmocnění k vydání navrhované právní úpravy jsou obsažena v § 31 odst. 7 a § 32 odst. 

7 znaleckého zákona. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně zákonných zmocnění k jejímu vydání. 

 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovanou právní úpravou není implementováno evropské právo. Navrhovaná právní 

úprava je  plně v souladu s právem Evropské unie.  

Pokud jde o hodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s požadavky práva 

Evropské unie na rovné zacházení v odměňování, je třeba dodržet obecné zásady práva EU, 

zejména zásadu zákazu diskriminace. Diskriminace v odměňování může být různého typu, 
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např. mezi muži a ženami (čl. 157 SFEU a směrnice 2006/54/ES), na základě věku (směrnice 

2000/78/ES) nebo na základě jiných diskriminačních důvodů, tj. rasy a etnického původu, 

náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení nebo sexuální orientace 

(směrnice 2000/78 a 2000/43/ES). Rovněž Listina základních práv EU zakazuje v čl. 21 

diskriminaci jako celek. Dle judikatury SDEU musí být odměňování ve veřejném sektoru 

prováděno nediskriminačním způsobem tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení 

v odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, a to v rámci všech subjektů 

odměňovaných z jednoho zdroje – státního rozpočtu (rozsudky C-320/00 ve věci Lawrence a 

C-256/01 ve věci Allonby). 

Navržená právní úprava se týká odměňování za výkon znalecké činnosti (§ 1 odst. 1 

znaleckého zákona). Právní úprava je navržena tak, aby respektovala požadavek znaleckého 

zákona, podle kterého se odměna určí podle množství účelně vynaložené práce a odborné 

náročnosti vyžadované k provedení znaleckého úkonu (§ 31 odst. 4 znaleckého zákona). Na 

základě těchto kritérií je právní úprava navržena, a to včetně paušální odměny. Navržená 

právní úprava má nadto umožnit použít ustanovení o časové odměně i v případě úkonů 

odměňovaných jinak paušálně – to v případě okolností, které takový postup odůvodňují. 

Znalecká činnost není dobře srovnatelná s jinými činnostmi. Účelem znalecké činnosti je 

odborné posouzení skutkových okolností, které jsou právně relevantní. Jde o posouzení 

natolik odborné, že nepostačuje pouhé odborné vyjádření, konzultace apod. Současně jde ale 

prakticky vždy o posouzení na úrovni odbornosti, nikoliv o práci vědeckou. 

 

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

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

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Předpokládají se dopady na státní rozpočet. 

Navýšení časové (hodinové) odměny: náklady nad rámec současných výdajů asi 

385 200 000 Kč.  

Časová odměna za ústní znalecký úkon, výslech znalce a náhrada za ztrátu času: 

Náklady asi 102 000 000 Kč ročně. 

Paušální částky odměn a náhrad: náklady nad rámec současných výdajů asi 5 000 000 

až 20 000 000 Kč ročně. 

Náhrady poskytované konzultantovi: náklady nad rámec současných výdajů asi 300 000 

Kč ročně. 

Předkladatel v podrobnostech odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 
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5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

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

nepředpokládají. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se nepředpokládají. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava je bez negativního dopadu na otázku korupce. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

V § 1 se navrhuje vymezit předmět úpravy, který odpovídá § 31 odst. 7 a § 32 odst. 7 

znaleckého zákona (tedy zmocňovacím ustanovením). 

Znalečným se rozumí souhrnná částka odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za 

ztrátu času včetně času stráveného na cestě (§ 30 znaleckého zákona). 

Navrhuje se, aby způsob určení odměny byl i nadále dvojí – časová odměna určená na 

základě sazby za jednu hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti a odměna 

stanovená paušální sazbou za vybrané úkony. 

Způsob určení náhrad se liší v závislosti na druhu náhrady (k tomu srov. níže). 

 

K § 2 až 6 a k příloze č. 1 

Odměna může být určena jako časová odměna (§ 2), anebo jako paušální odměna (§ 3). 

Sazba časové odměny je stanovena intervalem, sazba paušální odměny je stanovena jako 

konkrétní částka.  

V případě časové odměny (jejíž sazba je dána intervalem) jsou v § 6 stanovena kritéria 

pro určení konkrétní odměny za úkon – tedy konkrétní odměny v rámci intervalu podle § 2, 3, 

4 nebo 5. 

Úkonem je úkon znalecké činnosti, tedy znalecký úkon nebo úkon vykonaný v rámci 

činnosti, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo 

vysvětlení (srov. k tomu § 1 odst. 1 znaleckého zákona). 

Je-li určitému úkonu přiřazena konkrétní částka odměny, je tato částka odměnou za úkon 

(v případě paušální odměny sazba odměny za úkon a odměna za úkon jsou stejnou částkou). 

Odměnou znalce je pak součet všech odměn za úkony. 

V § 3 odst. 3 je též upravena možnost (inspirovaná současnou právní úpravou) určení 

odměny časové i za úkony, za které jinak náleží paušální odměna. Pokud jde o okolnosti 

svědčící pro to, aby odměna za úkon nebyla určena paušální částkou, jedná se o okolnosti, 

které vedou k závěru, že paušální výše odměny neodpovídá výši odměny, která by měla být 

určena, tedy úkon vyžadoval výrazně více nebo méně hodin práce, takže vzniká velký 

nepoměr mezi odměnou stanovenou paušálně a odměnou časovou. Proplacení paušální 

odměny by tedy zakládalo výrazný nepoměr mezi pracností a odborností a výší odměny.  

V § 4 se navrhuje upravit (opět na základě současné právní úpravy) možnost zvýšení 

sazby odměny (časové i paušální) až o 50 % a povinné snížení o 20 %. V tomto ustanovení se 

používá pojem ,,noční doba“. Noční dobou se rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou (srov. § 78 

písm. j/ zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). 

V § 5 je upraveno povinné zvýšení sazby odměny, které se týká některých úkonů 

znalecké činnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUMD27FU)



5 

Pokud jde o § 6 návrhu vyhlášky, kritéria v něm stanovená se aplikují při určování časové 

odměny v rámci intervalu, který je případně snížen nebo zvýšen podle § 4 nebo 5. Pokud se 

tedy např. úkony podle § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky vyznačují relativně nižší odbornou 

náročností, aplikuje se jedno z kritérií, popřípadě více kritérií podle § 6 odst. 2 v rámci této 

relativně nižší odborné náročnosti. Částka určená na základě § 6 násobená počtem hodin je 

(časovou) odměnou za úkon. 

 

K § 7 až 9 

V těchto ustanoveních je na základě zákona upravena problematika krácení a odepření 

odměny a zvýšení odměny (§ 31 odst. 5 znaleckého zákona). 

Poté, kdy je postupem podle § 2 až 6 určena odměna za úkony, resp. odměna (která je 

dána součtem odměn za jednotlivé úkony znalecké činnosti), lze takto vypočtenou odměnu 

krátit, zcela odepřít nebo zvýšit. 

Ustanovení § 7 upravuje možné zvýšení odměny za znalecký posudek. Ustanovení § 8 

upravuje krácení nebo odepření odměny za všechny znalecké úkony (k pojmu znalecký úkon 

srov. § 1 odst. 1 znaleckého zákona).  

Navrhovaný § 9 je inspirován § 20 odst. 4 stávající vyhlášky (vyhláška č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů). Navrhované 

ustanovení reaguje na možnost, že současně může být podle více ustanovení (tedy paragrafů, 

případně odstavců) upravena sazba odměny (§ 4 a 5) a odměna (§ 7 a 8). Pokud má dojít 

k úpravě (zvýšení nebo snížení) na základě více ustanovení, je třeba nejprve vypočítat 

celkovou procentní míru úpravy podle § 4 a 5 a následně na základě takto určené celkové 

procentní míry určit sazbu. Pokud např. sazba odměny bude zvýšena o 50 % podle § 4 odst. 1 

a zároveň snížena o 20 % podle § 4 odst. 2, činí celková procentní míra zvýšení 30 %. O tuto 

procentní míru se sazba zvyšuje. Jestliže se tedy sazba odměny má současně upravovat podle 

§ 4 odst. 1 i 2, nelze nejprve zvýšit sazbu o 50 %, tedy v případě časové odměny (která činí 

300 až 450 Kč) zvýšit na 450 až 675 Kč a tuto zvýšenou sazbu následně snížit o 20 % na 360 

až 540 Kč. Je naopak třeba postupovat tak, že se sazba 300 až 450 Kč zvýší o 30 % na 390 až 

585 Kč. 

Stejný postup platí pro krácení a zvýšení odměny podle § 7 a 8. 

 

K § 10 

Navrhované ustanovení obsahuje v odstavci 1 úplný výčet náhrad, které znalci náleží. 

Znalci náleží náhrada podle odstavce 1 pouze tehdy, pokud daný náklad splňuje znaky 

v odstavci 1 uvedené – např. podle odstavce 1 písm. a) se vyžaduje, aby byly hotové výdaje 

účelně vynaložené. 

V odstavci 3 se navrhuje uvést demonstrativní výčet jiných nákladů (jiných než 

v odstavci 1), za které znalci náhrada nenáleží. Jde o náklady, které se vážou k výkonu 

znalecké činnosti jako celku. Naopak hotové výdaje, za které náhrada náleží, jsou výdaje 

účelně vynaložení k provedení konkrétního úkonu.  
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Znalec může přibrat konzultanta (k institutu konzultanta srov. § 23 znaleckého zákona) 

k posouzení zvláštních dílčích otázek. Právní poměry mezi znalcem a konzultantem se řídí 

smlouvou mezi nimi sjednanou. Znalecký zákon nicméně předpokládá pro případ, že znalec 

přibral konzultanta, že má nárok na náhradu hotových výdajů konzultanta a náhradu za ztrátu 

času konzultanta (srov. § 32 odst. 3 znaleckého zákona).  

 

K § 11 až 13 a k příloze č. 2 

Navrhuje se v § 11 odst. 1 stanovit, které hotové výdaje jsou výdaji ve smyslu § 10 odst. 

1 písm. a). Tyto výdaje jsou uvedeny v demonstrativním výčtu. 

Za tyto výdaje náleží znalci náhrada ve výši doložených výdajů, případně ve výši dle 

právních předpisů o cestovních náhradách, nebo ve výši určené paušálně podle přílohy č. 2 

k návrhu vyhlášky. 

Náhrada ve výši určené podle právních předpisů o cestovních náhradách znalci náleží za 

cestovní výdaje. Znalec může použít i silniční motorové vozidlo. Pokud jej však použije bez 

souhlasu zadavatele znaleckého posudku – tento souhlas lze udělit i dodatečně – znalci náleží 

náhrada jen ve výši určené pro hromadnou dopravu. Pravidlo je založeno na § 30 odst. 2 

jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (vyhláška č. 37/1992 Sb.). Pokud souhlas udělen 

nebude, nelze postupovat (pokud jde o výši náhrady) podle předpisů upravujících cestovní 

náhrady. Pokud v důsledku neudělení souhlasu zadavatelem bylo znalečné vyšší, jde tato 

skutečnost k tíži zadavatele. Slova „silniční motorové vozidlo“ jsou převzata z § 157 

zákoníku práce. Je míněno silniční motorové vozidlo, které není prostředkem hromadné 

dopravy. Není přitom rozhodné, zda toto vozidlo je ve vlastnictví znalce. Slova „ve výši 

určené pro hromadnou dopravu“ znamenají, že jde o znalcem doložené skutečné výdaje na 

hromadnou dopravu.  

Pokud jde o okolnosti svědčící pro to, aby náhrada nebyla určena paušální částkou, jedná 

se o okolnosti, které vedou k závěru, že paušální výše náhrady neodpovídá skutečné výši 

výdaje, takže vzniká velký nepoměr mezi náhradou stanovenou paušálně a náhradou 

v doložené výši. 

 

K § 14 a 15 

V § 14 se navrhuje stanovit pravidla pro určení náhrady, která znalci náleží podle 

§ 10 odst. 1 písm. b) návrhu vyhlášky. K pojmu sídlo znalce srov. též § 32 odst. 6 znaleckého 

zákona. 

Pokud jde o § 14 odst. 3 návrhu vyhlášky, v tomto odstavci se navrhuje pro vyloučení 

pochybností výslovně uvést pravidlo, ze kterého vyplývá, že čas, který znalec strávil výkonem 

znalecké činnosti, není promeškaným časem (ztrátou času) a nenáleží za něj náhrada. Za tento 

čas totiž může znalec nárokovat odměnu (která mu je případně i přiznána). 

Výše náhrady za ztrátu času zásadně odpovídá výši jeho ušlého výdělku; toto pravidlo je 

inspirováno současnou právní úpravou (srov. § 28 odst. 5 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). Pokud 
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ušlý výdělek doložen nebyl nebo pokud by náhradou za ztrátu času nahrazoval výdělek za 

výkon znalecké činnosti, určuje se náhrada v paušální výši stanovené vyhláškou. 

 

K § 16 

V § 16 se navrhuje, aby náhrady, které znalci náleží podle § 10 odst. 1 písm. c) a d) 

návrhu vyhlášky, byla počítána stejným způsobem, tedy způsobem uvedeným v § 14 návrhu 

vyhlášky. 

 

K § 17 

Navrhuje se podrobně upravit náležitosti vyúčtování. Účelem tohoto ustanovení je 

zajistit, aby položky pro určení znalečného byly uvedeny transparentním a přehledným 

způsobem a bylo možné ověřit důvodnost vyúčtování znalečného. 

Vyúčtováním se rozumí úkon znalce, kterým uplatňuje nárok na znalečné (srov. § 34 

znaleckého zákona), daňovým dokladem bude zpravidla doklad (příloha vyúčtování), kterým 

znalec např. dokládá hotový výdaj a jeho výši. 

Vyúčtování musí obsahovat „alespoň“ údaje podle odstavce 1, což znamená, že znalec ve 

vyúčtování případně uvede – je-li to třeba – i další údaje, které s vyúčtováním souvisejí 

(např. kdy byly znalci poskytnuty zálohy). 

Podle odstavce 1 písm. a) je třeba, aby vyúčtování rozlišovalo jednotlivé úkony, neboť 

odměna se určuje na základě odměn za jednotlivé úkony. Stejně tak je třeba rozlišovat 

jednotlivé náklady (hotové výdaje, cesty mimo sídlo znalce a zpoždění ve smyslu vyhlášky), 

za které znalci náleží náhrada. Tyto úkony a náklady je třeba popsat tak, aby nemohlo dojít 

k jejich záměně s jiným úkonem nebo nákladem. 

Podle odstavce 1 písm. b) je povinnou náležitostí vyúčtování popis způsobu výpočtu 

odměny a výsledek tohoto výpočtu, tedy z vyúčtování musí být patrné, jaká je výše odměny 

za jednotlivé úkony a jakým způsobem k této výši znalec dospěl. Uvede se tedy, v případě 

časové odměny, počet hodin práce a částka odměny za hodinu pro každý úkon, za který náleží 

časová odměna. V popisu způsobu výpočtu znalec uvede též např. skutečnosti odůvodňující 

zvýšení odměny. 

Stejně tak podle odstavce 1 písm. b) je třeba popsat způsob výpočtu a výši náhrad. 

Z popisu způsobu výpočtu odměny a náhrad musí být zřejmé, jak znalec při výpočtu 

postupoval. Výpočet musí být zpětně přezkoumatelný. 

Podle odstavce 1 písm. c) znalec uvede den provedení jednotlivých úkonů, nebo den, ve 

kterém došlo ke ztrátě času. 

Podle odstavce 1 písm. d) znalec případně uvede čísla stran s obrazovým obsahem (srov. 

přílohu č. 2). 

Podle odstavce 1 písm. e) se má ke každému úkonu a náhradě přiřadit částka odpovídající 

dani z přidané hodnoty (DPH). Vyúčtování tedy musí být rozepsáno tak, aby byly zřejmé 
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i jednotlivé dílčí částky připadající na DPH. Podle § 31 odst. 6 a § 32 odst. 5 znaleckého 

zákona se totiž znalečné (tedy odměna a náhrady) zvyšuje o částky připadající na DPH. 

Podle odstavce 1 písm. f) je třeba uvést výši poskytnuté zálohy, případně že nebyla 

poskytnuta. Záloha může být poskytnuta dle § 33 znaleckého zákona, je-li zadavatelem orgán 

veřejné moci, resp. může být poskytnuta na základě smlouvy, je-li mezi zadavatelem 

a znalcem uzavřena. 

Podle odstavce 1 písm. g) je náležitostí vyúčtování součet odměn za všechny úkony 

a dále součet všech náhrad; tyto částky se uvedou bez DPH. 

Podle odstavce 1 písm. h) je náležitostí vyúčtování uvedení součtu všech částek DPH, 

o které se zvyšuje odměna za všechny úkony, a dále součet všech částek odpovídajících DPH 

za všechny náhrady. 

Podle odstavce 1 písm. i) se uvede celkový součet částek odpovídající DPH. 

Podle odstavce 1 písm. j) se uvede výše znalečného, tedy celkový součet celkové 

odměny, všech náhrad a všech částek odpovídajících DPH. 

Podle odstavce 1 písm. k) je třeba též uvést, jaká část znalečného má být dle vyúčtování 

uhrazena ze zálohy, pokud byla záloha poskytnuta. 

Podle odstavce 1 písm. l) pak je třeba uvést, jakou částku znalec uplatňuje k proplacení. 

Tato částka se může lišit od součtu dle písm. h) tehdy, jestliže byla znalci poskytnuta záloha. 

Jestliže záloha poskytnuta nebyla, přesto se ve vyúčtování částka k úhradě uvede zvlášť, aby 

bylo zřejmé, jakou částku znalec nárokuje. Pokud by byla poskytnutá záloha vyšší než částka 

znalečného, je třeba uvést částku, která je dle vyúčtování přeplatkem. 

Podle odstavce 2 znalec uvede v rámci způsobu výpočtu výše časové odměny a náhrady 

za ztrátu času též celkovou dobu vynaloženou na provedení každého úkonu a dále celkovou 

dobu, za kterou znalec účtuje jednotlivé náhrady za ztrátu času. Ke každému úkonu se tedy 

uvede doba potřebná k jeho provedení. Stejně tak se ke každé ztrátě času uvede celková doba 

ztráty. 

Podle odstavce 3 je povinností znalce uvést, které položky jsou vyúčtovány v důsledku 

skutečnosti, že znalec přibral konzultanta k posouzení zvláštních dílčích otázek (§ 23 

znaleckého zákona), konzultant je přitom povinen poskytnout součinnost nezbytnou pro 

vyúčtování příslušné části znalečného (např. poskytnutím dokladů osvědčujících vznik 

nákladů). Pokud konzultant znalci potřebnou součinnost neposkytne, následky nesplnění této 

povinnosti jsou věcí smlouvy mezi znalcem a konzultantem. Znalec tak má možnost sjednat si 

s konzultantem, že znalec není povinen uspokojit nároky konzultanta vůči znalci, dokud 

konzultant neposkytne součinnost potřebnou pro vyúčtování znalečného. 

Z hlediska nároků znalce vůči zadavateli vždy platí, že nárok na znalečné musí být 

prokázán v míře vyžadované relevantní právní úpravou (např. občanským soudním řádem 

a trestním řádem), resp. případně vyžadované smlouvou uzavřenou mezi zadavatelem 

a znalcem. 

Podle odstavce 4 je též třeba připojit přílohy k vyúčtování, kterých se znalec dovolává. 
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K § 18 

Navrhuje se stanovit, že ustanovení vyhlášky o znalci platí také pro znaleckou kancelář a 

znalecký ústav (srov. k tomu § 1 odst. 2 znaleckého zákona). 

 

K § 19 

Navrhuje se stanovit účinnost dnem 1. ledna 2021, aby vyhláška nabyla účinnosti stejným 

dnem jako znalecký zákon. 
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