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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o znalečném 

 

Poř. č. 

připomínky 

Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

1. Ministerstvo 

dopravy 
Doporučující připomínky: 

1. K § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Máme za to, že úprava uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 

návrhu vyhlášky je svou povahou přechodným 

ustanovením, a tudíž doporučujeme její přesunutí v rámci 

návrhu do samostatného článku. 

Nevyhověno 

Připomínkované ustanovení bude na základě 

vypořádání jiné připomínky bez náhrady 

vypuštěno. 

2.  
2. Nad rámec návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v přechodných ustanoveních stanovit, jakým 

způsobem mají postupovat znalci při určování výše 

znalečného a jeho vyúčtování v případech, kdy započnou 

práci na znaleckém posudku či jinou činnost v období před 

nabytím účinnosti návrhu vyhlášky a dokončí ji po nabytí 

účinnosti návrhu vyhlášky. 

Nevyhověno 

Předkladatel má za to, že přechodná ustanovení 

nemohou být v návrhu obsažena. 

3. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 5 odst. 1 

Vzhledem ke značné míře neurčitosti slov „v podstatě“ 

doporučujeme zvážit použití jiné formulace, popř. to, zda je 

omezení příslušných skutečností na skutečnosti, které jsou 

stejné či obdobné „v podstatě“ (resp. co do podstaty), vůbec 

potřebné. 

Nevyhověno 

Slova „v podstatě“ jsou převzata z dosavadní 

právní úpravy  

4.  K § 6 Vyhověno 
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Doporučujeme nahradit slovo „případy“ před slovem 

„mumifikace“ slovem „případů“. 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 

5.  K § 7 

a) Přestože z odůvodnění (i ze systematiky vyhlášky) 

vyplývá, že se toto ustanovení aplikuje jak u základní sazby 

odměny, tak v případě použití zvláštních ustanovení o sazbě 

odměny (§ 5 a 6), máme za to, že je toto ustanovení 

relevantní pouze pro určení základní sazby odměny. To, že 

se toto ustanovení aplikuje i při sazbách odměny dle § 5 a 6, 

je dáno tím, že tyto sazby jsou odvozeny ze základní sazby, 

jejichž výše je však stanovena konkrétní (pevnou) sazbou 

(nikoliv tedy rozpětím sazeb, jako je tomu u základní sazby 

- jejich výše se tedy neurčuje „v rámci jejich sazby“, jak 

stanoví § 7); po určení základní sazby (za použití kritéria v 

§ 7) se tedy při výpočtu sazeb dle § 5 a 6 kritérium v § 7 již 

(opětovně) nepoužije. Proto doporučujeme zvážit, zda by 

nebylo z hlediska systematiky vhodnější přesunout 

ustanovení § 7 do ustanovení o základní sazbě odměny (§ 

3), např. jako odstavec 4. V každém případě (pokud je 

uvedený závěr správný) doporučujeme upravit odůvodnění 

ve smyslu uvedeného a dále vypustit slova „písm. a)“ 

z posledního odstavce odůvodnění k § 4.   

b) Slova „za úkon“ se jeví jako matoucí, neboť vyvolávají 

dojem, že časová odměna náleží za konkrétní úkon 

prováděný v rámci znalecké činnosti; z návrhu však 

vyplývá, že časová odměna náleží za výkon znalecké 

činnosti jako celku, zatímco za některé vybrané úkony 

(vyjmenované v příloze č. 1) náleží znalci paušální odměna. 

Doporučujeme proto slova „za úkon“ z návrhu vypustit.  

Vysvětleno 

Ustanovení § 7 se vztahuje na časovou odměnu 

(ta je určena intervalem). 

Pokud jde o odůvodnění (písm. a/), ustanovení 

§ 7 bude doplněno (na základě vypořádání jiné 

připomínky) o podrobnější výčet kritérií, která 

budou uvedena v pododstavcích (písmenech). 

6.  K § 8 Vyhověno 

Odůvodnění bude revidováno. 
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V odůvodnění k § 8 až 10 (str. 4, čtvrtý odstavec) 

doporučujeme opravit odkaz na § 5 odst. 2 odkazem na § 5 

odst. 1. 

V § 8 odst. 2 doporučujeme z důvodu nadbytečnosti vypustit 

slova „lze odměnu“ před slovem „zcela“. 

Slova „lze odměnu“ budou vypuštěna. 

7.  K § 13 odst. 2 

Není jasný smysl pravidla uvedeného v tomto ustanovení. 

Pokud se jím má privilegovat používání dopravních 

prostředků hromadné dopravy, pak není jasné, proč souhlasu 

zadavatele posudku podléhá použití všech silničních 

motorových vozidel, tedy včetně např. autobusu. Na druhou 

stranu, z jakého důvodu by měla být takto znevýhodněna 

doprava (typicky) osobním automobilem, když bude 

současně splněna podmínka účelného vynaložení tohoto 

výdaje podle § 11 odst. 1 písm. a)? Použití osobního 

automobilu může v některých případech vést ve srovnání s 

prostředkem hromadné dopravy například k úspoře času, za 

jehož ztrátu také náleží znalci náhrada. A dále, neurčitě je 

stanovena výše náhrady jízdních výdajů za použití 

silničního motorového vozidla bez souhlasu zadavatele 

posudku (viz slova „ve výši určené pro hromadnou 

dopravu“), protože není stanoveno, z výdajů za použití 

jakého dopravního prostředku se má výše jízdních výdajů 

vypočítat (žádný právní předpis nestanoví paušálně výši 

jízdních výdajů pro veškerou hromadnou dopravu). 

Doporučujeme proto zvážit vhodnost a nutnost pravidla 

uvedeného v § 13 odst. 2, přičemž v případě jeho zachování 

jej doporučujeme patřičně odůvodnit v odůvodnění a 

současně jasně specifikovat, jak se v takovém případě 

stanoví výše jízdních výdajů.  

Vysvětleno 

Pravidlo je převzato z § 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. 

Odůvodnění bude doplněno. 

8.  K § 14 odst. 2 Vyhověno 
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Použitím argumentu a contrario by se nejspíš dospělo 

k tomu, že v případě, kdy by sice bylo provedení úkonu 

zrušeno předtím, než se znalec dostavil na místo, avšak 

znalec by nebyl o jeho zrušení předem vyrozuměn, 

nenáležela by znalci žádná náhrada za ztrátu času 

stráveného na cestě. Tato úprava se nejeví jako vhodná, 

neboť by se v uvedeném případě jednalo z pohledu znalce o 

de facto shodnou situaci, jako kdy došlo ke zrušení 

provedení úkonu po jeho dostavení se na místo. Současně je 

navržená úprava přísnější oproti úpravě náhrad za 

promeškaný čas dle advokátního tarifu, podle kterého 

advokátovi náleží náhrada za dostavení se k jednání, které 

se nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem 

vyrozuměn (§ 14 odst. 2). Pokud by tak například bylo 

nařízeno jednání, na něž se dostavil advokát i znalec, které 

však bylo již předtím odročeno, aniž by o tom byli předem 

vyrozuměni, náležela by náhrada jen advokátovi, nikoliv 

znalci, což se jeví jako nedůvodné. Doporučujeme tedy buď 

existenci této odchylné úpravy dostatečně zdůvodnit 

v odůvodnění, nebo upravit náhradu za ztrátu času 

v takovém případě obdobně, jako je tomu v § 14 odst. 2 

advokátního tarifu. 

Návrh bude upraven, aby se více shodoval 

s právní úpravou dle advokátního tarifu. 

Kritériem bude včasné vyrozumění znalce o 

zrušení úkonu. 

9.  K § 16  

V odstavci 1 písm. f) doporučujeme vypustit čárky za slovy 

„částky“ a „hodnoty“. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 

10. Ministerstvo 

zemědělství 

K § 3 odst. 2:  

Toto ustanovení doporučujeme s ohledem na jeho charakter 

vyčlenit jako samostatné přechodné ustanovení. 

Nevyhověno 

Ustanovení bude vypuštěno na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

11.  K § 16 odst. 1: 

Do § 16 odst. 1 písm. b) návrhu vyhlášky doporučujeme 

doplnit i údaj o počtu hodin odpracovaných na 

Vyhověno jinak 
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definovaném úkonu. Bez nutnosti přesně prokázat počet 

odpracovaných hodin, za něž si znalec nárokuje odměnu 

podle § 3 návrhu, by mohlo docházet k situacím, kdy si 

znalec může nárokovat i větší množství hodin, než má 

jeden den, byť na znaleckém posudku pracoval sám. 

Údaj o počtu hodin má být součástí vyúčtování 

– je zahrnut v pojmu „způsob výpočtu“ dle § 16 

odst. 1 písm. b). Ustanovení však bude 

doplněno o požadavek na přezkoumatelnost 

vyúčtování. 

12.  K Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace 

(RIA):  
V části III. Odůvodnění bod 4 a v části IV. Závěrečná zpráva 

o hodnocení dopadů regulace (RIA) bod 3.1 se uvádí výše 

dopadů do státního rozpočtu, konkrétně do kapitol 

Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Není zde 

však uvedeno, zda tyto zvýšené náklady budou uvedené 

kapitoly hradit v rámci schváleného limitu nebo zda budou 

požadovat navýšení svých rozpočtů pro příslušné roky. 

Vysvětleno 

Kapitola předkladatele musí být navýšena. 

13. Ministerstvo 

kultury 

Obecná připomínka 

Doporučujeme předkladateli zvážit doplnění textu vyhlášky 

o přechodná ustanovení. Návrh vyhlášky, ani její 

odůvodnění, ale ani zákon č. 254/2019 Sb. neobsahují 

v tomto směru žádné vodítko. Není tak zřejmé, jak má být 

vyúčtováno a v jaké výši bude uhrazeno znalečné  

u posudků zadaných v roce 2020 a podaných v roce 2021. 

Vzhledem k odlišným sazbám odměn v roce 2021 a v letech 

následujících je vhodné vyřešit i určení výše znalečného  

u posudků zadaných v roce 2021 a podaných v roce 2022.  
 

Nevyhověno 

Předkladatel má za to, že přechodná ustanovení 

nemohou být v návrhu obsažena. 

14. Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 7  

Doporučujeme přeformulovat navržené ustanovení.  

Domníváme se, že spojení „odborná náročnost vyžadovaná 

k provedení úkonu“ je sémanticky nepřesné. V rámci sazby 

Nevyhověno 

Formulace uvedená v návrhu vyhlášky je 

převzata z § 31 odst. 4 prováděného zákona 

(zákon č. 254/2019 Sb.). 
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odměny se má podle našeho názoru hodnotit náročnost 

prováděného úkolu a/nebo míra odborných znalostí 

vyžadovaná k jeho provedení, přičemž tyto dva aspekty 

nelze směšovat v jeden. Tak, jak navrhujeme, bylo upraveno 

v § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona 

o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů: 

„Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a 

podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho 

podání vynaložit…“. 

 

15. Ministerstvo 

vnitra 

K § 3: 

Požadujeme, aby se sazba odměny znalce, účinná od 1. 

ledna 2021, již dále neměnila a zůstala zachována ve stejné 

výši i v letech následujících. Jakékoliv další navýšení této 

sazby by nemohlo být v rámci limitu výdajů kapitoly 

Ministerstva vnitra finančně zajištěno. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno jinak 

Sazba bude nižší, než je nyní navrženo v § 3 

odst. 2, a to z důvodu vypořádání připomínky 

Ministerstva financí, které vyhovělo 

nadpožadavkům předkladatele pouze částečně. 

16.  K § 5 odst. 1: 

Snížení sazby odměny znalce za úkon na 70 % základní 

sazby není možné dle našeho názoru takto zjednodušeně 

paušalizovat, neboť by mohlo docházet k neodůvodněnému 

podhodnocování úkonů. V rámci výkonu znalecké činnosti 

Kriminalistického ústavu Praha (např. při znaleckém 

zkoumání v odvětví genetika, chemie či fyzikální chemie) si 

lze představit užití daného ustanovení v případě, kdy 

provedením zkoušky pomocí speciálního zařízení, 

laboratorního postupu či jiného často se opakujícího 

jednoduchého úkonu, bude takové znalecké zkoumání 

Nevyhověno 

Úprava je založena na § 21 vyhlášky č. 37/1967 

Sb. 

Na základě vypořádání jiných připomínek bude 

ustanovení změněno – snížení bude činit 20 % 

(nikoliv 30 % jako nyní). 

Ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 254/2019 Sb. 

se týkají odměny za znalecký posudek a za 

znalecký úkon (k pojmu znalecký úkon 
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ukončeno, většinou však na výsledky znaleckého zkoumání, 

získané opakujícím se jednoduchým úkonem, navazuje další 

postup znaleckého zkoumání, při kterém kriminalistický 

znalec výsledky hodnotí a dál s nimi pracuje. V dané oblasti 

je tudíž přesně stanoven příslušný standardní postup, 

nicméně s ohledem na zkoumaný materiál a odpovědnost, 

která souvisí např. se stanovením profilu DNA, nelze říci, že 

se jedná o jednoduchý rutinní úkon a vzniká obava, aby 

nebyly tyto činnosti předmětnou úpravou automaticky 

kráceny na odměně, zejména s ohledem na to, že je krácení 

ve vyhlášce stanoveno pevně, tedy není udáno v rámci 

rozmezí možného zkrácení, což činí úpravu o to přísnější.  

Obecná zákonná úprava v § 25 odst. 1 a § 31 odst. 4 zákona 

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

znaleckých ústavech (dále jen „zákon“), by měla zaručit, 

aby v případech jednoduchých úkonů tyto byly oceňovány 

odpovídajícím způsobem s ohledem na jejich náročnost, 

ostatně krácení odměny zákon předpokládá pouze 

v konkrétních případech dle § 31 odst. 5, přičemž krácení 

z důvodu jednoduchosti úkonu mezi ně nepatří, proto máme 

za to, že úprava jde nad rámec zákonného zmocnění a je 

nutné ji vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

srov. § 1 odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb.) a je 

provedeno v § 8 a 9 návrhu vyhlášky. 

Ustanovení § 5 odst. 1 návrhu vyhlášky se 

naopak týká sazby odměny za úkon znalecké 

činnosti. Upravuje tedy snížení sazby odměny 

za úkon znalecké činnosti a nikoliv snížení 

odměny za znalecký úkon. 

Podle zmocňovacího ustanovení (§ 31 odst. 7 

zákona č. 254/2019 Sb.) předkladatel stanoví 

vyhláškou mj. způsob určení odměny. Odměna 

se určuje způsobem navrženým ve vyhlášce, 

tedy spočte se sazba za úkon znalecké činnosti, 

následně odměna za úkon znalecké činnosti a 

následně odměna za celý znalecký posudek 

nebo znalecký úkon. 

Dále podle § 31 odst. 7 zákona č. 254/2019 Sb. 

předkladatel stanoví vyhláškou rozsah snížení, 

odepření nebo zvýšení odměny, což 

předkladatel činí v § 8 a 9 návrhu vyhlášky. 

Na stejném vykladu je založena i připomínka č. 

20, ze které vyplývá, že připomínkové místo je 

srozuměno s okolností, že sazba odměny se 

zvyšuje z jiných důvodů než těch, které jsou 

uvedeny pro zvyšování odměny v § 31 odst. 5 

zákona č. 254/2019 Sb. 
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Srov. k tomu též § 16 návrhu vyhlášky o 

vyúčtování, ze kterého struktura znalečného 

vyplývá. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na 

odůvodnění (k § 3 až 7 a k příloze č. 1, str. 4). 

17.  K § 9 odst. 2: 

Obecnou dobu zpracování znaleckého posudku patrně nelze 

už s ohledem na rozmanitost znaleckých oborů a odvětví 

stanovit a ani důvodová zpráva k ustanovení § 31 odst. 5 

zákona neposkytuje vodítko k tomu, co lze za urychlené 

považovat. Pojem je tudíž natolik neurčitý, že může v praxi 

vést ke sporům o výši odměny a způsobu jejího určení. Je 

tudíž na místě, aby jej vyhláška konkretizovala. Navrhujeme 

proto ustanovení zpřesnit, např. následujícím způsobem: 

„Pokud je nutné zpracování znaleckého posudku do 5 

pracovních dnů od zadání posudku zadavatelem, lze odměnu 

zvýšit až o 50 %, pokud je nutné zpracování znaleckého 

posudku do 10 pracovních dnů od zadání posudku 

zadavatelem, lze odměnu zvýšit o 25 %.“. 

Takto upravené znění sleduje možnost urychlení řízení v 

jeho přípravné fázi, zároveň upřesňuje podmínky pro řádný 

výkon předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů po 

vzniku závazku orgánu veřejné správy příkazcem operace a 

hlavním účetním dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Nevyhověno 

Takto konkrétně nelze ustanovení navrhnout. 

Kromě rozmanitosti znaleckých oborů a 

odvětví, případně specializací, hraje roli 

zejména rozmanitost zadání znaleckých 

posudků v rámci jednotlivých oboru, odvětví, 

případně specializací. Množství hodin práce se 

tedy významně liší. Z toho důvodu nelze 

paušálně uvést konkrétní lhůtu. 

18.  Doporučující připomínky: 

K § 2 odst. 2: 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 
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Ustanovení je dle našeho názoru nadbytečné, předmětné 

pravidlo o podpůrnosti ustanovení vyhlášky ve vztahu ke 

smluvní úpravě z § 31 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona 

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

a znaleckých ústavech dostatečně vyplývá a navrhované 

ustanovení na uvedeném nic nemění, stále bude platit, že 

nevyloučí-li to smluvní ujednání, popř. žádné ujednání ve 

smlouvě nebude, náklady se hradí dle zákona a vyhlášky. 

Ostatně pokud by cílem úpravy bylo zákonem stanovené 

pravidlo měnit, jednalo by se o nepřípustné doplňování 

zákona podzákonným právním předpisem. 

19.  K § 4 odst. 3: 

Doporučujeme alespoň v odůvodnění popsat „mimořádné 

okolnosti“, na jejichž základě nebude odměna za úkon 

účtována paušální sazbou, a to v zájmu právní jistoty 

a předcházení sporům o výši odměny a způsobu jejího 

určení. 

Vyhověno jinak 

Jde 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.  

Vzhledem k okolnosti, že takový nepoměr 

může vzniknout též mezi paušální náhradou a 

náhradou v doložené výši, bude návrh vyhlášky 

doplněn též ohledně náhrad. Ustanovení o 

odměně a o náhradách též bude doplněno o 

možnost, že okolnosti vyjdou najevo i jinak než 

osvědčením těchto okolností ze strany znalce. 

Vysvětlení bude doplněno do odůvodnění. 

20.  K § 5 odst. 2: 

Oproti stávající právní úpravě obsažené v § 20 odst. 3 

vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 
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tlumočnících, je v návrhu zvýšená sazba za úkon provedený 

v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci 

dána pevnou procentuální hodnotou k základní sazbě (150 

% základní sazby odměny). Doporučujeme zůstat  

u stávajícího modelu, který umožňuje zvýšit odměnu v 

určitém rozmezí a tím lépe přihlédnout k okolnostem 

konkrétního úkonu. 

21.  K § 6: 

Zvýšená sazby základní odměny v případech stanovených § 

6 je dle návrhu dána pevnou procentuální hodnotou ve 

vztahu k základní sazbě (120 % základní sazby odměny). 

Doporučujeme zvážit nastavit právní úpravu tak, aby 

umožnila zvýšit odměnu v určitém rozmezí, a tím lépe 

přihlédnout k okolnostem a náročnosti konkrétního úkonu. 
 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 

22.  K § 7: 

Znění § 7 by mělo směřovat k zajištění řádného výkonu 

předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů po vzniku 

závazku orgánu veřejné správy příkazcem operace a 

hlavním účetním dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon o finanční kontrole. Doporučujeme proto 

propojení s ustanovením § 25 odst. 1 věty čtvrté zákona, 

podle kterého je znalec na žádost orgánu veřejné moci 

povinen provést předběžný odhad předpokládané výše 

znalečného, kterou si provedení úkonu vyžádá. 

Nevyhověno 

Situace předestřená v připomínce je upravena v 

§ 25 odst. 1 věta poslední zákona č. 254/2019 

Sb. Znalec provede předběžný odhad na žádost 

orgánu veřejné moci. O tento odhad lze požádat 

i opakovaně, a to i v průběhu zpracovávání 

znaleckého posudku znalcem. 

Připomínce navíc vyhovět nelze, neboť by bylo 

překročeno zákonné zmocnění. 

23.  K § 16: 

Doporučujeme v textu výslovně zakotvit povinnost znalce 

uvést ve vyúčtování jak počet hodin strávených prací na 

znaleckém posudku, tak i hodinové položky k dílčím 

pracím, včetně konkrétních časových úseků, ve kterých na 

znaleckém posudku pracoval, aby bylo možné kontrolovat, 

Částečně vysvětleno, částečně vyhověno 

jinak 

Požadavek uvedený v připomínce vyplývá z 

§ 16 odst. 1 písm. b), podle kterého musí být ve 

vyúčtování uveden způsob výpočtu. Způsob 
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zda je reálné, aby znalec věnoval tvrzený čas jím 

zpracovanému množství znaleckých posudků, a zda nejsou 

jeho výkazy nadhodnocené, čímž by mohlo docházet k 

neoprávněnému zvyšování požadované odměny za 

zpracovaný znalecký posudek. Pokud nejsou v příslušných 

dokladech uváděny konkrétní časy, kdy byl znalecký 

posudek vypracován, ztěžuje to eventuální konfrontaci se 

znaleckým deníkem, a jak bylo zjištěno, někteří znalci pak 

vybrané posudky do deníku vůbec neuvádí, aby pravidelná 

kontrola příslušného krajského soudu neodhalila nadměrný 

počet znaleckých posudků a také nadměrnost částek, které 

jsou za ně účtovány. 

výpočtu v sobě zahrnuje též údaj o počtu 

účtovaných hodin nebo jejich částí. 

Nově je zavedena evidence znaleckých posudků 

(§ 29 zákona č. 254/2019 Sb.), která má umožnit 

mj. snazší kontrolu účtování znalečného. Do 

§ 16 však bude doplněno pravidlo, podle 

kterého bude povinné ve vyúčtování uvádět též 

den provedení úkonu, resp. den, v rámci kterého 

došlo ke ztrátě času, za kterou znalec účtuje 

náhradu. 

Ustanovení však bude doplněno o obecný 

požadavek na vyúčtování v tom smyslu, že 

vyúčtování má být přezkoumatelné. 

24.  K příloze č. 2: 

Doporučujeme u bodů č. 5 a 9 doplnit za slova „Fotografie“ 

a „RTG snímek“ slovo „1 ks“ z důvodu upřesnění významu 

daného ustanovení, neboť v ostatních případech je 

množstevní jednotka u jednotlivých položek uvedena 

(např. strana, 1 sekunda). 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn ve smyslu připomínky. 

25.  Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

K názvu: 

Doporučujeme vypustit čárku za číslem „2020“ pro 

nadbytečnost. 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn ve smyslu připomínky. 

26.  K § 3 odst. 1 a 2: 

Doporučujeme ustanovení revidovat, aby bylo pro adresáty 

právní normy přehlednější. 

Nevyhověno 

Předkladatel považuje ustanovení za přehledná. 

Ustanovení § 3 odst. 2 bude bez náhrady 

vypuštěno na základě vypořádání jiné 

připomínky. 
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27.  K § 12 odst. 2: 

V první větě doporučujeme provázat podmět s přísudkem, 

tedy namísto „jsou stanoveny“ uvést „je stanoven“ 

(Seznam). 

Vysvětleno 

V připomínkovaném ustanovení je uvedeno, že 

„seznam“ a „výše“ jsou stanoveny, nikoliv, že 

„seznam“ jsou stanoveny (srov. příslušnou 

přílohu k návrhu vyhlášky).  

28.  K § 16 obecně:  

V § 16 je opakovaně používáno sousloví „hotové výdaje, 

cesty a zpoždění“, čímž je patrně míněna náhrada hotových 

výdajů a náhrada za ztrátu času. Doporučujeme používat 

v celém textu návrhu jednotné pojmosloví. Např. slovní 

spojení „zpoždění konzultanta“ (přibraného znalcem k 

posouzení zvláštních dílčích otázek) je z jazykového 

hlediska obtížné vyložit jako „náhrada za ztrátu času 

konzultanta“. 

Částečně vysvětleno, částečně vyhověno 

Hotovými výdaji, cestami a zpožděními není 

míněna náhrada hotových výdajů a náhrada za 

ztrátu času. Náhrada je částka, která se za 

hotový výdaj nebo za ztrátu času platí znalci. 

Pokud jde o slova „zpoždění konzultanta“, 

ustanovení bude revidováno. 

29.  K § 16 odst. 1 písm. c): 

Doporučujeme nahradit slova „jednotlivá zpoždění“ slovy 

„čekání na provedení úkonu“. 

Nevyhověno 

Předkladatel má za to, že užití slov „jednotlivá 

čekání“ by vedlo ke snížení úrovně materiálu. 

30.  K § 16 odst. 1 písm. d) a i): 

Doporučujeme ustanovení spojit a uvést ve znění „výši 

poskytnuté zálohy a v jaké výši byla započtena nebo že 

záloha nebyla poskytnuta“. 

Vyhověno 

Písmena d) a i) budou spojena do písmene i) 

(nově označeno jako h/). 

31.  Ke zvláštní části odůvodnění: 

1. Upozorňujeme na text odůvodnění k § 3 až 7, kde je v 

posledním odstavci uvedeno, že se aplikuje kritérium podle 

§ 7 písm. a); § 7 se však na pododstavce nedělí. 

2. Upozorňujeme dále na text odůvodnění k § 8 až 10, kde 

se ve 4. odstavci hovoří o „krácení odměny podle § 5 odst. 

2“, ale v § 5 odst. 2 naopak dochází ke zvýšení odměny; 

patrně zde měl být uveden § 8 odst. 2. 

Vyhověno 

Odůvodnění bude revidováno. 
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32. Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínky: 

K Předkládací zprávě a Odůvodnění 

Ministerstvo financí požaduje, aby výše sazeb odměny 

znalce byla nastavena tak, aby zvýšený dopad na rozpočet 

kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti související s touto 

vyhláškou a s vyhláškou o odměně, náhradě hotových 

výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na 

cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti (která 

byla do meziresortního připomínkového řízení předložena 

současně), činil celkem maximálně 112 mil. Kč, což 

představuje cca 50% nárůst oproti skutečnosti roku 2019. 

Ministerstvo financí dále zásadně nesouhlasí s dalším 

navýšením sazeb pro tlumočníky a znalce od roku 2022 a 

dále. V tomto smyslu je třeba upravit příslušná ustanovení 

vyhlášky. 

Vyhověno 

Sazby budou upraveny, aby odpovídaly 

nadpožadavkům schváleným Ministerstvem 

financí. Budou též upravena veškerá související 

ustanovení. 

33.  K § 5 odst. 2 

Užitý výraz „noc“ není legislativně definován. Pokud je 

tímto označením myšlena „noční doba“, ve smyslu § 78 

odst. 1 písm. j) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, která je ohraničena dobou mezi 

22:00 a 6:00 hodinou, tak by mělo být použito označení 

„noční doba“. Popřípadě v navrhované vyhlášce uvést 

„…  nebo v době mezi 22:00 a 6:00 hod.“ 

Vyhověno 

V návrhu bude uvedeno „noční doba“, 

odůvodnění bude doplněno. 

34.  K § 11 odst. 3 

Požadujeme nejasný výraz „platby, kterými znalec plní 

daňové povinnosti“ nahradit přesnějším výrazem, například 

„úhrada daně“ (srov. § 1 odst. 2 a § 152 daňového řádu), 

přičemž slovo „úhrada“ může být použito i ve spojení s 

placením pojistných. Celé ustanovení § 11 odst. 3 by tedy 

mohlo znít takto: „(3) Jinými náklady znalce jsou zejména 

odměna konzultanta, kterého znalec přibral k posouzení 

zvláštních dílčích otázek, náklady vynaložené na přípravné  

Vyhověno jinak 

Bude uvedeno „úhrada daně nebo poplatku“. 

V odůvodnění bude vysvětleno, že nejde o 

poplatek placený jakožto hotový výdaj, tedy 

výdaj účelně vynaložený na provedení úkonu 

(§ 32 odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb.), ale o 

poplatek případně placený bez vazby na 

konkrétní znalecký posudek nebo jiný znalecký 
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a administrativní práce a na jiné práce vykonávané v 

souvislosti se znaleckou činností, náhrada ušlé mzdy nebo 

platu, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění a úhrada daně, kromě částky 

odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje 

znalečné". 

úkon, resp. bez vazby na konkrétní úkon 

znalecké činnosti. 

35.  K § 12 odst. 1 

Požadujeme 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. Označovat slovem 

„poplatek“ plnění soukromoprávního charakteru je tedy 

velmi nežádoucí.  

Ministerstvo financí si je vědomo skutečnosti, že je tento 

pojem použit i 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. Obdobnou připomínku Ministerstvo 

financí uplatňovalo již např. k novele vyhlášky o notářském 

tarifu a text § 16 této vyhlášky byl ve smyslu připomínky 

upraven. 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu připomínky, 

bude uvedeno „úhrada telekomunikačních 

služeb“. 

36.  Ostatní připomínky: 

K § 7 

Při určování výše časové odměny za úkon v rámci její sazby 

se hodnotí odborná náročnost vyžadovaná k provedení 

Vyhověno 

Kritéria budou doplněna, ustanovení bude 

inspirováno § 25 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 
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úkonu, přičemž je v odůvodnění uvedeno, že jsou zde 

stanovena kritéria pro hodnocení odměny za úkon. Toto 

ustanovení je poměrně neurčité  

a žádná kritéria neuvádí. Navrhujeme tato kritéria upřesnit a 

do návrhu vyhlášky doplnit.  

37.  K § 12  

V odstavci 2 doporučujeme slova „výdaje č. 11 a 12“ 

nahradit slovy „výdaje uvedené pod položkou č. 11 a 12“. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 

Bude též upraveno odpovídající ustanovení o 

odměně za úkon. 

38.  K § 14 

V § 14 odst. 1 písm. b) navrhujeme na doplnění dovětku: 

„…, zpoždění kratší 30 minut se včítá do doby úkonu.“, a to 

v souladu s usnesením Vrchního soudu v Praze 8 To 24/97, 

kde je uvedeno „Do doby účasti na jednání před soudem, 

tedy do úkonu právní služby, lze zahrnovat jen ty přestávky, 

kdy jednání bylo přerušeno na dobu 30 minut a kratší (§ 11 

odst. 1 písm. g/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách 

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb). Pokud je jednání přerušeno na dobu delší než 30 

minut, včítá se doba přerušení do času promeškaného v 

souvislosti s poskytnutím právní služby (§ 14 odst. 1 písm. 

b) vyhlášky č. 177/1996 Sb.).“  

Nevyhověno 

Ustanovení je inspirováno § 14 odst. 1 písm. b) 

advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.), 

předkladatel nezamýšlí znění navrženého 

ustanovení měnit způsobem uvedeným 

v připomínce, neboť by ve znění obou 

ustanovení vznikl nedůvodný rozdíl. 

39.  K § 16 

Z pohledu daně z přidané hodnoty je základem daně vše, co 

jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plnění (viz § 36 zákona o DPH). V případě znalce 

by se mělo jednat v souladu s § 30 zákona o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech o znalečné 

(„Znalečným se rozumí souhrnná částka odměny, náhrady 

hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času 

stráveného na cestě.“). Až z této částky by se měla vypočítat 

Částečně vysvětleno, částečně vyhověno 

Úprava DPH je navržena dle úpravy obsažené 

v prováděném zákonu (zákon č. 254/2019 Sb.). 

Vyúčtováním se rozumí úkon znalce, kterým 

uplatňuje nárok na znalečné (srov. § 34 zákona 

č. 254/2019 Sb.), daňovým dokladem bude 

zpravidla doklad (příloha vyúčtování), kterým 
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daň z přidané hodnoty. Jsme si vědomi úpravy zákona  

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 

která v jednotlivých ustanoveních (§ 31 odst. 6, § 32 odst. 4 

a 5) stanovuje, že DPH se počítá z jednotlivých částí 

znalečného. Přesto považujeme za potřebné upozornit, že 

nemůžeme vyloučit, že se konečná částka může z pohledu 

zákona o znalcích, znaleckých kancelářích  

a znaleckých ústavech drobně lišit oproti částce stanovené 

podle zákona o DPH (byť se pravděpodobně bude jednat o 

rozdíl v řádu haléřů).  

Dále doporučujeme vyjasnit vztah vyúčtování znalečného k 

daňovým dokladům (např. v Odůvodnění). Je otázkou, zda 

vyúčtování znalečného je rovněž daňovým dokladem, nebo 

se jedná či se může jednat o dva různé dokumenty. Dále z 

pohledu DPH se daňový doklad vystavuje rovněž v případě, 

kdy je poskytnuta záloha. Vyúčtování znalečného však již 

neuvádí, jak se vypořádat s tím, když byla plátci poskytnuta 

záloha, na kterou vystavil daňový doklad, a jak tuto 

skutečnost zohlednit v rámci vyúčtování, neboť ze zálohy 

již bylo DPH odvedeno. 

V § 16 odst. 3 navrhujeme nahradit slovo „přílohy“ 

termínem „doklady“ obdobně jako v současném znění § 28 

odst. 4 vyhlášky 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 

a tlumočnících: „Náhrada hotových výloh se poskytuje 

znalci (tlumočníku) na základě předložených dokladů.“ 

znalec např. dokládá hotový výdaj a jeho výši. 

Odůvodnění bude doplněno. 

Slovo „přílohy“ bude nahrazeno slovem 

„doklady“. 

40.  K Odůvodnění  

Upozorňujeme na skutečnost, že ve zvláštní části 

Odůvodnění je v textu uvedeno „aplikuje se kritérium podle 

§ 7 písm. a) v rámci této relativně nižší odborné náročnosti“, 

přičemž toto uvedené ustanovení návrh vyhlášky 

neobsahuje. 

Vysvětleno 

Ustanovení bude doplněno o kritéria stanovená 

v písmenech. 
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41. Oddělení RIA 

(Úřad vlády 

České 

republiky) 

Doporučující připomínky k Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace: 

Popis problému 

Doporučujeme základně charakterizovat dotčenou skupinu 

znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (např. 

početnost) 

Vyhověno 

Závěrečná zpráva o posouzení dopadů regulace 

(RIA) bude doplněna ve smyslu připomínky. 

42.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Oceňujeme, že předkladatel přiznává, že některá data 

důležitá pro monitorování řešené oblasti v současnosti 

neexistují. Doporučujeme nicméně doplnit i stručné 

zdůvodnění, proč tomu tak je. Jde o poměrně překvapivé 

zjištění s ohledem na to, že je současná úprava účinná už od 

roku 2003. 

Vyhověno 

Závěrečná zpráva o posouzení dopadů regulace 

(RIA) bude doplněna ve smyslu připomínky. 

43.  Přezkum účinnosti regulace 

V zájmu jednoznačnosti doporučujeme specifikovat, jaká 

konkrétní (a nyní chybějící) data bude předkladatel sledovat. 

Vyhověno 

Závěrečná zpráva o posouzení dopadů regulace 

(RIA) bude doplněna o údaj, že nově budou 

sledována data v evidenci znaleckých posudků, 

konkrétně data o znalečném, a to ve struktuře 

stanovené ve vyhlášce o znalečném. 

44.  Konzultace a zdroje dat 

Doporučujeme doplnit, jak odborná veřejnost a další 

zainteresované subjekty přistupují k otázce znalečného a jak 

předkladatel zohlednil jejich návrhy. 

Vyhověno 

Závěrečná zpráva o posouzení dopadů regulace 

(RIA) bude doplněna ve smyslu připomínky. 

45. Krajský soud 

v Hradci 

Králové 

K § 10  
Ustanovení je natolik obecně formulované, že bude v praxi 

vyvolávat pochybnosti o správnosti jeho aplikace. 

Odůvodnění sice vysvětluje záměr předkladatele, resp. 

vysvětluje, jak má být toto ustanovení vykládáno, ale není 

Vyhověno 

Formulace ustanovení budě změněna. 

V ustanovení bude uvedeno, že se nejprve 

vypočte celková procentní míra zvýšení nebo 
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závazné. Za těchto okolností by při současné aplikaci § 5 

odst. 1 a § 5 odst. 2 návrhu vyhlášky bylo možné dojít k 

jinému výsledku (snížením základní sazby 100 Kč o 30 % 

podle § 5 odst. 1 dojdeme k částce 70,- Kč a jejím 

navýšením o 50 % podle § 5 odst. 2 k částce 105,- Kč,).  

snížení, přičemž následně se podle této míry 

zvýšení nebo snížení provede. Ustanovení tedy 

bude obsahovat oba kroky výslovně. 

46.  K § 11  

Formulace ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) není 

v odůvodnění vysvětlena, a proto vyvolává pochybnosti o 

tom, na náhradu jakých hotových výdajů konzultanta 

spojených s jeho přibráním znalcem, bude mít znalec nárok. 

A bude mít nárok na náhradu takových hotových výdajů, i 

když nakonec k přibrání obmyšleného osloveného 

konzultanta nedojde? V odstavci 2) stojí, že „Jiné náklady 

znalce jsou zahrnuty v jeho odměně.“ a odstavec 3) začíná 

slovy „Jinými náklady znalce jsou zejména odměna 

konzultanta, kterého znalec přibral k posouzení zvláštních 

dílčích otázek…“ Bude mít tedy znalec nárok na náhradu 

odměny jím vyplacené konzultantovi, když v odstavci 1) o 

odměně konzultanta není výslovná zmínka, odstavec 2) říká, 

že jiné náklady znalce jsou zahrnuty v jeho (znalcově) 

odměně z odstavce 3) vyplývá, že jinými náklady (které jsou 

podle odstavce 2) zahrnuty ve znalcově odměně) jsou 

zejména odměna konzultanta? Pokud by mělo platit, že 

odměna konzultanta je zahrnuta v odměně znalce, jak 

správně bude muset znalec účtovat svou odměnu za 

konzultaci s konzultantem, při které nepochybně z jeho 

strany půjde o odborný úkon v rámci výkonu znalecké 

činnosti? A ze zřetele v těchto souvislostech nelze ztratit 

daňovou povinnost znalce a konzultanta.  

Vysvětleno 

Výdaje dle § 11 odst. 1 písm. c) návrhu 

vyhlášky jsou uvedeny v § 32 odst. 3 

prováděného zákona (zákon č. 254/2019 Sb.). 

Jde tedy o hotové výdaje konzultanta spojené 

s přibráním konzultanta znalcem. 

Na základě vypořádání jiných připomínek již 

nebude odměna konzultanta tzv. jiným 

nákladem znalce zahrnutým v odměně znalce, 

ale nově půjde o hotový výdaj znalce 

(srov. k tomu též § 18 odst. 2 věta druhá zákona 

č. 36/1967 Sb.). 

47.  K § 14  

Toto ustanovení nedává jasnou odpověď na otázku, zda 

znalec má nárok na náhradu za ztrátu času stráveného cestou 

Vyhověno 
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k orgánu veřejné moci za účelem stvrzení znaleckého 

posudku. 

Podotýkám, že znalci dlouhodobě namítají, že náhrada za 

ztrátu času cestováním v souvislosti s výkonem znalecké 

činnosti je výrazně nižší než výdělek, který jim touto ztrátou 

času uniká, a od nového předpisu očekávají nápravu. 

Znalec má mít podle § 14 nárok na náhradu času 

stráveného cestou k orgánu veřejné moci za 

účelem stvrzení znaleckého posudku. 

Znění ustanovení bude upraveno. 

48. Komora 

soudních 

znalců České 

republiky 

Jako zásadní připomínku k navrhované úhradové vyhlášce 

odměn znalců zasíláme pro ilustraci a zamyšlení nad 

nepřiměřeností navrhované úhradové vyhláškymateriál již 

z r.2012 a náš návrh na narovnání této vyhlášky z r.2014 

včetně přípisu tehdejší paní ministryni (vše je v příloze),  

analýza toť jistě zajímavá a poučná, obáváme se však, že 

nikoli pro současné navrhovatele vyhlášky, kterým jaksi 

vypadla příkrá nepřiměřenost nově přijatému ZnalZ se 

spoustou povinností a sankcí(nikoli regulovaných, ale více 

než tržních!), ale také podstatná skutečnost, že jsme  jako 

znalci již 18 let bez jakékoli valorizace a již v roce přijetí 

poslední úhradové vyhl.č.432/2002 Sb.  byly sazby 100 až 

350 příkře nízké, což bylo označováno za pouze provizorní 

stav a následně řešeno ÚS ČR v ústavní stížnosti celkem 

16-ti senátorů senátu PS PSP ČR v r.2014-15!!). 

Jak snadné, více než adekvátní a objektivně spravedlivé by 

bylo oprášit tento materiál a prosadit jej?   

Názor si udělejte sami a považujte to za naší zásadní 

připomínku k přepracování celé úhradové vyhlášky, neboť 

náklady sporů jdou k tíži účastníků řízení či pachatelů 

trestných činů, přičemž relativně malá část jde za státem, 

stát tudíž v souhrnu přichází nízkým znalečným jak o 

fiskální příjmy z daní a dph, tak posléze o znalce samotné, 

kteří nemohou tuto činnost vykazující značná rizika 

dotovat u takto nízce regulovaného pásma odměn vlastními 

prostředky. 

Nevyhověno 

Předkladatel navrhuje výši znalečného 

mj. v závislosti na finančních možnostech státu. 

Je tomu tak z toho důvodu, že část nákladů 

spojených s úhradou znalečného nese 

v konečném důsledku stát. 

Předkladatel navrhuje zvýšení znalečného, 

nicméně pouze v mezích možností státního 

rozpočtu, které jsou zásadně ovlivněny dopady 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného 

koronavirem SARS CoV-2. 

Níže uvedené připomínky týkající se případné 

podnětu k novelizaci vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

nelze vypořádat, neboť jde o připomínky ke 

znění vyhlášky č. 37/1967 Sb. 
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49.  K § 12 vyhlášky č. 37/1967 Sb.: 

V odst. 1 je třeba vynechat slova „podle okolností“. 
Kdyby se tak nestalo, byla by vyhláška v rozporu s § 9 odst. 

2 již platné novely č.444/2011 Sb. k zákonu č. 36/1967 Sb. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

50.  K § 15a: 

1. V odst. 2 druhá věta: „V případech, kdy je ve 

zvláště obtížných případech vyžadujících 

zvláštního vědeckého posouzení o podání 

znaleckého posudku požádán vědecký ústav, 

vysoká škola a obdobná instituce, zvyšuje se 

odměna příslušející znaleckému ústavu podle § 

16 o 50%.“ Právo na takové zvýšení plyne přímo 

z textu § 21 zákona č.444/2011 Sb. 

2. Přidání nového odst. 4: „V případě zpracování 

znaleckého posudku vědeckým ústavem, vysokou 

školou a obdobnou institucí má takový znalecký 

ústav nárok na náhradu mzdy svých pracovníků 

za dobu, po kterou pracovali na znaleckém 

posudku. Pokud by tomu tak nebylo, byly by 

náklady ústavu na mzdy těchto zpracovatelů 

posudku hrazeny ze státního rozpočtu na vědu a 

výzkum, přičemž tito pracovníci pro ústav v době 

zpracovávání posudku nepracují pro ústav, ale pro 

orgán veřejné moci. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

51.  K § 15c: 

V druhé větě slovo „znalečné“ nahradit slovy „odměnu 

znalečného“. Má-li podle § 18 odst. 1 zákona znalec právo 

na náhradu nákladů, které účelně vynaložil (a řádně 

vyúčtoval) v souvislosti se znaleckým posudkem, pak mu 

musí být tyto náklady jakožto součást znalečného 

proplaceny v prokázané výši a nelze je jakkoliv snižovat. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 
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52.  K §16 a k §17:   

Sazby odměn za znalecké posudky a tlumočnické úkony: 

Odměny jsou vyškrtnutím textu sjednoceny jednou částkou 

a po více než 11 letech bez jakékoli valorizace zvýšeny dle 

analýzy níže dle §16 za znalecké posudky na 900,-Kč/h., 

resp.dle §17 za tlumočnické úkony na 500,-Kč/h. 

Takto navržené hodnoty samozřejmě ještě neodpovídají 

sazbám na volném trhu, nicméně již odpovídají 

tzv.ekonomickým sazbám, které dle dále uvedené analýzy 

nepůsobí momentální dotaci dosud nízké hodinové sazby 

znalcem (tlumočníkem), resp. v globálním zahrnutí všech 

provozních režií a nákladů představují ztrátu jak znalce, tak 

fiskální ztrátu státu (daně, DPH). 

Dosavadní nízké sazby neumožňují tvorbu přiměřeného 

zisku, resp.rezervy na nezbytný rozvoj a vzdělávání znalce, 

které fakticky vyplývají z dikce §20b ZnalZ. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

53.  K §18/odst.1 a k §20/odst.1, odst.2, odst.3:   

Vyznačené změny zvýšením sazeb přiměřeně reagují na 

reálné zvýšení nároků na činnost znalce a překladatele ve 

vyjmenovaných specifických případech, kde je průkazně 

zvýšená náročnost úkonu. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

54.  K §25/odst.2:  

Úpravy zrušením části textu v odst.2/a a zrušením 

odst.2/b a odst.2/c reagují na zjednodušení práce soudů, 

kterým i v souladu se sjednocením hodinových sazeb za 

účtované úkony ubude administrace a též nadbytečná 

složitost laicky neodborně posuzovat časovou náročnost 

úkonů podávaných dnes v 50 znaleckých oborech. K tomu 

je nutné uvést, že posoudit tyto činnosti dosud svěřené 

soudům jsou mnohdy komplikované i pro odborníky 

z oborů, k nimž je podán, resp. vyúčtován znalecký 

posudek.(názory laických účastníků sporu na pracnost např. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 
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při pořízení excelovských  tabulek, grafů, statických 

schémat, geom.plánů, laboratorních výsledků, výstupů 

diagnostiky, apod.. jsou značně odlišné a mívají snahu 

poškodit znalce, který byť je pod přísahou ze zákona, bývá 

tímto přístupem dehonestován a v extrému může být v 

dalším řízení sporu až ohrožena jeho dosavadní nezávislost).   

Po úpravách se tak v §25 označí původní odst.d) a e) na b) 

a c). 

55.  K §25/odst.3:  

Úpravy doplněním textu odvoláním na §28 reagují na 

změněný model účtování náhrad cestovních a jiných výdajů 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

56.  K §27/odst.1, odst.2: 

Úpravy doplněním textu v odst.1 a odst.2 reagují na dosud 

chybějící upřesnění podmínek pro mimořádná snížení nebo 

odepření odměny znalce (tlumočníka). 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

57.  K §28/odst.1, odst.2, odst.3, odst.4: 

Úpravy spočívají ve zrušení původního odst.1 a jeho 

náhradě novým odstavcem 1, dále nový odst.2, změněný 

odst.3 a zrušený odst.4. Všechny tyto úpravy reagují na 

zjednodušující a pro orgány veřejné moci v majoritním 

počtu případů administrativně zeštíhlující  model způsobu 

paušálního přípočtu nákladů s vymezením těch nákladů, 

které svou povahou mohou výjimečně převyšovat určené 

paušály (např. nezbytnost externistů spolupracujícího se 

znalcem, případně nezbytnost subdod. služeb jiných 

specializovaných pracovišť-laboratoře, zkušební ústavy, 

diagnostika, apod..).Vychází i z daňových paušálů. 

Model, který orgánům veřejné moci (zejména soudům a 

orgánům činným v TŘ) významně snižuje administrativní 

zátěž a urychluje proces rozhodování o přiznání znalečného 

(tlumočného) navazuje i na termínové změny ZnalZ v 

§19/odst.1 dle zák.č.444/2011 Sb. a očekávané další změny 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 
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(zkrácení lhůty splatnosti) dle nedávného přijetí Směrnice 

EU č.2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v 

obchodních transakcích, kdy byla posílena pravidla postupu 

proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Státům 

EU to ukládá úhradovou povinnost svých závazků nejdéle 

ve lhůtě 30 dnů, v odůvodněných případech výjimečně 60 

dnů. 

Tato úprava rovněž znalcům významně zjednodušuje 

administrativu a umožňuje promítnout nejen své běžné 

náklady (zejména cestovné, fotodokumentace, poštovné, 

poplatky při místním šetření, kompletační úkony a balné), 

ale i své účetně složitěji doložitelné, avšak nárokovatelné 

náklady, tj.např. související s podíly na aplikačním 

software, licencemi, spotřebou materiálů (tonery, měřící a 

tisková technika, apod.) pojištěním, režií pracoviště, 

zajištěním předpisů a norem, atd..    

Navržený paušál odpovídá daňovým předpisům MF ČR 

uvádějící nákladovou  paušalizaci. 

58.  K §30/odst..3:  

Veškeré uváděné sazby odměn a náhrad se rozumějí bez 

DPH, které znalci (tlumočníci), pokud jsou k datu 

podání úkonu plátci DPH, vyúčtují dle platných 

předpisů. 

Tento nově přidaný odstavec upřesňuje platné znění 

§17/odst.5 ZnalZ. 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

59.  Cenový komentář KSZ ČR ke zvýšení sazeb (též příl. 

analýzy nákladovosti výkonu funkce znalce v porovnání se 

zaměstnancem státní správy v ČR včetně zahraničních 

komparací): 

Nezbytné narovnání až ostudné úrovně odměn znalců platné 

dle úhradové vyhlášky č.432/2002 Sb. (tj.bez valorizace 12 

let!!) reaguje zejména na tyto zásadní skutečnosti: 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 
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1/ Sazby odměn 100,- až 350,-Kč/hod.brutto dle §16 

vyhlášky č.432/2002 Sb. jsou a byly již v době svého vzniku 

nízké a fakticky neodpovídající potřebám vysoké 

kvalifikace a odpovědnosti znalců při výkonu jejich funkce, 

natož reálným průvodním režiím znalce na získání a udržení 

odbornosti. 

Nenarovnáním těchto dehonestujících sazeb stát riskoval a 

nadále riskuje bohužel již reálně probíhající odliv znalců a 

mezi nimi i skutečných znaleckých kapacit, které tak již 

nestihnou předat své zkušenosti nové generaci znalců a 

které nejsou ochotny za těchto podmínek a zostřených sankcí  

pracovat (úroveň sankcí a pokut dle zák.444/2011 Sb. je více 

než tržní!). 

60.  2/ Tyto již v době svého vzniku nízké sazby nebyly dosud 

12 let nijak (!!) valorizovány, a to jak ke škodě znalců, tak 

státu samotného (značný únik fiskálních zájmů z nižších 

odvodů daní a DPH u plátců)!  Aby to nestačilo, tak až do 

r.2006 tyto sazby z r.2002 u znalců-plátců DPH byly již 

včetně DPH na rozdíl od jiných profesních skupin v resortu 

(advokátů, notářů, exekutorů, insolventních správců)!. 

Teprve z iniciativ KSZ ČR a KST ČR došlo k narovnání! 

K ministerstvem slibovanému návaznému zvýšení odměn 

znalců, které bylo ve víceletém zpoždění nedošlo ani po 

zpřísnění podmínek výkonu funkce znalců dle zák. 

č.444/2011 Sb.platného od 1.1.2012, což mělo začít platit 

souběžně-nestalo se tak! 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 

61.  3/ Současná úroveň odměn 100,- až 350,-Kč/hod.(dle 

vyhl.432/2002 Sb.), resp.75,- až 125,-Kč hod. (dle vyhl.MS 

ČR č.23/2002 Sb.-tzv.odborná vyjádření) brutto je 

v důsledku reálné inflace a zvyšování provozních nákladů 

na výkon znalecké činnosti v rozporu se základními 

ústavními právy, mezi něž patří nárok na tvorbu 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 
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přiměřeného zisku, který již objektivně není možné 

za těchto sazeb generovat a umožnit si tak potřebnou 

rezervu na sebevzdělávání, licence, modernizace vybavení 

včetně softwaru a hardwaru, pojištění, atd…  

Je vysoce pravděpodobné, že ústavní stížnost na tyto 

vyhlášky by byla oprávněná a pokud nelze tyto vyhlášky 

adekvátně valorizovat a upravit, pak  je nutné je zrušit!  

62.  4/ Soudům samotným přináší v současně platné koncepci 

úhradová vyhláška poměrně velkou administrativní zátěž 

jak co do zkoumání adekvátnosti výše sazby, počtu hodin, 

tak i oprávněnosti a výše účtovaných nákladů, což je pro 

soudy v roli odborných laiků často nejen neřešitelné až 

nemožné, ale fakticky až vyžadující posouzení odborníkem 

v přísl. oboru. 

I proto je navržena jednotná hodinová sazba odměny, neboť 

znalec ať studuje spis nebo již zpracovává znalecký posudek, 

tak vždy vynakládá svůj čas zatížený stejnou provozní režií, 

nad to samozřejmě celou svou časovou kapacitu nemůže 

zpracovávat znalecké posudky, ale značnou část věnuje 

průvodní administrativě, školením a sebevzdělávání.  

To samozřejmě souvisí s tím, že v současné turbulentní době 

se nejen významně mění procesně-právní podmínky výkonu 

znalecké činnosti, ale je nutné průběžně doplňovat své 

znalosti, neboť vědecko-technický vývoj a legislativa 

(zejména harmonizace evropských norem) pokračují velice 

dynamicky vpřed. 

Zjednodušením pro znalce i soudy je určení pevné hodinové 

taxy s paušálním přípočtem nákladů, které by se tak již 

nemusely složitě rozúčtovávat, neboť řadu z nich je často 

obtížné až nemožné ke konkrétní zakázce přesně vyčíslit 

(např. průvodní telefonáty, spotřeby materiálů-toneru, 

amortizaci výbavy a podíl softwaru, pořízení norem, podíl 

Nelze vypořádat, neboť připomínka není 

připomínkou k návrhu vyhlášky o znalečném. 
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provozních nákladů a režií pracoviště znalce, apod..), natož 

adekvátně kontrolovat orgánem veřejné moci.  

Na reálná rizika související s nepřijetím změn v této oblasti 

upozorňuje KSZ ČR průkazně posledních více než 8 let, 

když již v r.2002 byla úhr.vyhláška deklarována jako 

dočasné provizorium, od probíhajících negativních dopadů 

této nečinnosti státu se KSZ ČR i KST ČR striktně 

distancují! 

63. Komora 

soudních 

znalců České 

republiky – 

sekce 

elektronika a 

IT, 

elektrotechnika 

A. V textu vyhlášky  

§9 změnit znění na  

(1) Pokud je znalecký posudek mimořádně obtížný, odměna 

se zvyšuje o 20 %.  

(2) Pokud je nutné urychlené zpracování znaleckého 

posudku, odměnu se zvyšuje o 50 %.  

 

Odůvodnění:  

OVM musí na základě předchozího projednání zadání 

znaleckého posudku vědět o mimořádné obtížnosti a/nebo 

spěšné potřebě zhotovení posudku a znát příslušné 

ekonomické důsledky.  

Vyjednávání o předmětných příplatcích (případné jejich 

procentuální krácení či nepřiznání) až po odevzdání 

posudku nevykazuje parametry spravedlivého rozhodování 

o výši znalečného. 

Nevyhověno 

Předkladatel považuje úpravu navrženou 

v připomínce za málo flexibilní, protože míra 

obtížnosti i míra urychlenosti se v praxi 

v případě konkrétních znaleckých posudků liší. 

64.  B. Z Přílohy č.1 k vyhlášce z části „Seznam úkonů, za které 

znalci náleží paušální odměna, a výše sazby paušální 

odměny za úkony“ vypustit položku č. 2 „Převzetí a 

obeznámení se s případem“.  

 

Odůvodnění:  

Převzetí a obeznámení se s případem velmi často obsahuje 

nejednoduché projednávání formulací znaleckých otázek 

Nevyhověno 

Připomínkovaná položka v sobě zahrnuje 

činnosti spojené s převzetím a obeznámením se 

s případem včetně seznámení se se spisem. 

V případě okolností odůvodňujících určení 

odměny časové (místo paušální) lze odměnu 

určit podle ustanovení o časové odměně – toto 
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(jejichž počet je obecně rozdílný) za spolupráce se znalcem, 

protože jejich znění, která by měla implikovat jednoznačné 

znalcovy závěry ve znaleckém posudku, jsou podmíněna 

technickým porozuměním problému, což obecně od 

zadavatele posudku, který je v daném oboru laik, nelze 

spravedlivě očekávat,  

· úvodní studium spisu, jehož velikost a složitost je velmi 

rozdílná.  

Tyto úkony nelze předem normovat tak, jak upravuje 

předmětná položka, protože nelze předjímat jejich pracnost. 

pravidlo je již nyní obsaženo v návrhu 

vyhlášky, bude jen zpřesněno (na základě 

vypořádání jiné připomínky). 

65.  C. Do Přílohy č.2 k vyhlášce do části „Seznam hotových 

výdajů, za které znalci náleží paušální náhrada, a výše 

paušálních náhrad za hotové výdaje“ navrhujeme přidat 

položku č. 13 takto:  

 

Použití speciálního forenzního či analytického nástroje 

software a/nebo hardware, nebo jeho upgrade, dále jen 

,,nástroje“. 

Tento výdaj lze uplatnit pouze, prokáže-li znalec 

-vlastnictví Nástroje příslušným nabývacím titulem a 

současně platí, že 

-použití Nástroje při plnění znaleckého úkolu je nezbytné, 

(znalec přitom musí ve znaleckém posudku uvést jeho 

identifikaci a důvody použití) 

V případě, že je pro splnění znaleckého úkolu zapotřebí 

použití více Nástrojů, je možné účtovat paušální náhradu 

pouze za jeden Nástroj. 

5% z pořizovací ceny nebo z ceny nezbytného upgrade 

Nástroje.  

Odůvodnění:  

•  

Nevyhověno 

Připomínka nevychází z navržené koncepce, 

podle které existují tzv. jiné náklady znalce, 

které jsou zahrnuty v odměně. Typově jde právě 

o náklady spojené s ekonomikou výkonu 

znalecké činnosti znalce jako celku. Naopak 

náklady, které se nahrazují – v tomto případě 

hotové výdaje – musejí být účelně vynaloženy 

k provedení konkrétního úkonu (§ 32 odst. 1 

zákona č. 254/2019 Sb.). 
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Prudký rozvoj technologií výpočetní techniky, dále jen 

„ICT“, přináší nárůst trestné činnosti v kyberprostoru, kdy 

je využito nejmodernějších technologií ICT, a četnosti 

civilních sporů, jejichž předmětem jsou dodávky 

moderních hmotných i nehmotných věcí a služeb oblasti 

ICT. Spravedlivá rozhodnutí v obou uvedených oblastech 

práva závisejí zase většinou na kvalifikovaných 

vymezeních důkazních prostředků oblasti ICT, tzn. na 

výsledcích práce příslušných znalců, znaleckých kanceláří 

a znaleckých ústavů. Znalecké úkony se v současné době 

již mnohdy neobejdou bez sofistikovaných technologií.  

•  

Praxe ukazuje, že kapacity PČR a znaleckých ústavů 

nestačí pokrýt příslušné potřeby justice. Soudy (v trestních 

věcech i PČR) se s odpovídajícími úkoly obracejí často na 

znalce. Ti proto musejí být pro plnění náročných úkolů 

vybaveni příslušnými Nástroji. Navíc v případě 

mezinárodní důkazní spolupráce je nezbytné poskytovat do 

zahraničí výstupy, které splní příslušná mezinárodní 

kritéria.  

•  

Pořizovací ceny Nástrojů  

jsou vysoké (viz níže uvedené příklady), přičemž jejich 

dobu použitelnosti (morální zastarání a právní relevance 

výstupů vlivem expirace licencí, případně příslušných 

certifikací) je nutné obnovovat příslušnými upgrade.  

•  

Je-li odměna znalce zákonem regulována, není 

ekonomicky únosné a ani spravedlivé po znalci požadovat, 

aby nezbytné vysoké investiční náklady do Nástrojů 

umořoval běžnými daňovými odpisy.  

•  
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Jednotlivé Nástroje disponují vlastními specifiky a je na 

znalci, který Nástroj pro řešení znaleckého úkolu zvolí. V 

případě, že znalecký úkol je takové povahy, že je nezbytné 

aplikovat Nástroj, kterým znalec nedisponuje, musí 

konstatovat, že znalecký úkol nemůže splnit. Pouze v 

některých případech bude možné použít náhradní postup, 

který bude podstatně zdlouhavější, což se promítne v počtu 

odpracovaných hodin.  

 

Příklady nezbytných forenzních nástrojů pro zkoumání 

lokálních dat (včetně cen)  

•  

AccessData FTK Forensic Toolkit 

(http://www.accessdata.com výrobce USA), lokální 

dodavatel https://forenzniprodukty.cz/kategorie-

produktu/forenznisoftware/accessdata/, pořizovací cena 

174 240,-Kč včetně DPH, cenu každoroční  

aktualizace cca 60 000,-včetně DPH v současnosti 

dodavatel neuvádí,  

•  

Guidance EnCase 

(https://www.guidancesoftware.com/encase-forensic 

(výrobce USA) pořizovací cena při aktuálním kurzu 98 

371,65 Kč včetně DPH (k ceně je nutné připočítat cenu 

dopravy), cena každoroční aktualizace 36 000,-Kč včetně 

DPH, dodavatel aktuálně neuvádí.  

 

Příklady nezbytných forenzních nástrojů pro zkoumání 

internetové historie (včetně cen)  

•  

Magnet Axiom http://www.magnetforensics.com, lokální 

dodavatel https://forenzniprodukty.cz/produkt/magnet-
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axiom/, pořizovací cena 223 850,-Kč včetně DPH, cena 

každoroční aktualizace se pohybuje kolem 1/3 ceny 

pořizovací, dodavatel v současnosti cenu upgrade neuvádí,  

•  

Belkasoft Forensic, Belkasoft Evidence Center (všechny 

moduly) v odpovídající úrovni Magnet Axiom, dále dle 

lokálního dodavatele 

https://forenzniprodukty.cz/produkt/belkasoft-evidence-

center-2020/, bez partnerských modulů, pořizovací cena 

152 460 Kč včetně DPH, cena každoroční aktualizace se 

pohybuje kolem 1/3 ceny pořizovací, dodavatel v 

současnosti cenu upgrade neuvádí.  

 

Příklady nezbytných forenzních nástrojů pro zkoumání 

mobilních telefonů a malé digitální techniky (včetně cen)  

•  

Cellebrite UFED, http://www.cellebrite.com, lokální 

výhradní dodavatel firma Forsolution CZ s.r.o., pořizovací 

cena 528 528 Kč včetně DPH, cena každoroční aktualizace 

DPH 135 520 včetně DPH,  

•  

Oxygen Forensic KIT, http://www.oxygeforensic.com, 

lokální dodavatel https://forenzniprodukty.cz/kategorie-

produktu/forenzni-software/oxygen-forensics-forenzni-

software/, pořizovací cena 477 950,-Kč včetně DPH, cena 

každoroční aktualizace se pohybuje kolem 1/3 ceny 

pořizovací, dodavatel v současnosti cenu upgrade neuvádí,  

•  

Mobil Edit Forensic Pro – odkaz 

http://www.mobileditfortensic.com, pořizovací cena DPH 

102 850 Kč včetně DPH. 

66.  D. Závěrečná připomínka k § 3  Nevyhověno 
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Nesouhlasíme s navrhovanou sazbou 350 až 600 Kč (resp. 

250 až 500 Kč) za každou započatou hodinu vynaloženou 

na výkon znalecké činnosti.  

 

Odůvodnění:  

Vnímáme dlouhodobou absenci vůle uvést znalečné do 

souladu s reálnými odměnami špičkových odborníků, 

kterými znalci bezpochyby musejí být. Na druhou stranu v 

oblasti ICT, elektroniky a elektrotechniky dochází v souladu 

s aktuálními společensko-ekonomickými změnami (prudký 

nástup robotizace a aplikace systémů umělé inteligence) k 

významnému přehodnocení odměn úkonů specialistů v 

oblasti ICT, elektroniky a elektrotechniky. Jakákoli sazba 

odměny za práci špičkového specialisty ve jmenovaných 

oborech, která by byla nižší než 1 000 Kč/hod., je mimo 

realitu. Poznamenáváme, že vrcholní odborníci daných 

oborů OSVČ účtují za své úkony v tuzemsku 1 000 Kč/hod. 

až 3 000 Kč/hod. (s měsíčními zaměstnaneckými platy 

kolem 100 000 Kč a z nich odvozenými hodinovými 

odměnami nelze provádět porovnání, protože zaměstnání 

poskytuje pracovníkovi všestranné zázemí a jistoty).  

 

Nezanedbatelným faktem jsou probíhající přípravy pro 

přijetí směrnice Rady Evropy, která by sjednocovala 

standardy pro výkon znalecké činnosti v členských zemích. 

K tomu je nutné dodat, že hodinová sazba odměny znalce 

např. v Rakousku činí 120 EUR (zdroj: Luboš Dörfl – 

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení, C. H. Beck, 

s.r.o. 2020), v Německu 65 EUR až 100 EUR (zdroj: 

https://www.gesetze-im-

internet.de/jveg/BJNR077600004.html). 

Sazba bude navržena ve výši, které jsou 

v možnostech státního rozpočtu. 
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67. Česká 

společnost 

soudního 

lékařství a 

soudní 

toxikologie 

České lékařské 

společnosti 

Jana 

Evangelisty 

Purkyně, z.s. 

K § 3 odst. 1 

K rozpěti sazby: Navrhujeme důkladně zvažit určovani vyše 

odměny znalce formou rozpěti hodinove sazby. Při aplikaci 

zvlaštnich připadů zvyšeni či dokonce sniženi odměny bude 

rozpěti hodinove sazby pro rok 2022 činit 245–720 Kč, což 

čini pravni normu značně neurčitou. Je třeba mit na paměti, 

že o konkretni vyši znalečneho dle vyhlašky rozhoduji 

organy veřejne moci, ktere budou v konečnem důsledku se 

znalci vest neustale spory o vyši znalečneho. Tato 

nekonečna řizeni o stanoveni vyše znalečneho budou organy 

veřejne moci, potažmo i znalce velmi zatěžovat, a to 

zejmena v počatcich aplikačni praxe po nabyti učinnosti 

novych předpisů. Jednotna hodinova sazba je navic 

zakotvena i v obdobne slovenske vyhlašce (č. 491/2004 

Z.z.), kterou se v řadě jinych oblasti předkladatel evidentně 

inspiroval. 

Ustanoveni znaleckeho zakona (§ 31 odst. 4), dle ktereho 

„odměna se urči podle množství učelně vynaložene prace a 

odborne naročnosti vyžadovane k provedeni znaleckeho 

ukonu“, dle našeho nazoru nevylučuje použiti jedine sazby, 

neboť znalec musi svou činnost vykonavat osobně a sam 

tedy musi splňovat pro jeji vykon přisne odborne 

předpoklady. 

Předmětne ustanoveni zřejmě vychazi ze zdanlivě logickych 

předpokladů, že jednak ne každy jednotlivy znalecky ukon 

je pro tehož znalce stejně odborně naročny a pracny,a 

jednak, že vytvořeni ekonomickeho tlaku na cenotvorbu ze 

strany znalců prostřednictvím nastaveni rozpěti hodinove 

sazby může v ramci navozeni konkurenčniho prostředi 

ve svem důsledku ušetřit veřejne finančni prostředky. Ze 

zkušenosti znalců napřič obory i odvětvimi však vyplyva, že 

v praxi může byt pravy opak pravdou. V době ekonomicke 

Nevyhověno 

Předkladatel navrhuje zachování rozpětí 

hodinové sazby. Je zjevné, že toto řešení má své 

nevýhody, a to i z hlediska rozhodování 

zadavatele – orgánu veřejné moci o výši 

odměny, neboť takové rozhodování je rozpětím 

sazby komplikováno. 

Předkladatel nicméně považuje za nezbytné 

rozpětí sazby zachovat, neboť rozmanitost 

znaleckých oborů a odvětví, případně 

specializací, a rozmanitost konkrétních 

znaleckých úkolů, vede k nutnosti stanovit 

sazbu intervalem a nikoliv jednou konkrétní 

částkou. Jen tak je možné dostatečně zohlednit 

zákonné kritérium odborné náročnosti 

vyžadované k provedení úkonu, vyhláška však 

bude nově obsahovat některá dílčí kritéria 

(inspirovaná § 25 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 

Sb.), aby byla právní úprava v tomto ohledu 

konkrétnější. 

Pokud jde o způsob vyúčtování, návrh vyhlášky 

upravuje tuto problematiku podrobně, přičemž 

vyúčtování bude též evidováno (podrobněji než 

dnes) v evidenci znaleckých posudků. Tato 

úprava umožní ministerstvu sledovat 

problematiku odměňování včetně problematiky 

úhrady znalečného ze strany zadavatelů 

znaleckých posudků. 
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krize po roce 2008 byli znalci v průběhu řady let v podstatě 

systematicky nabadani ze strany statnich organů, jakožto 

zadavatelů znaleckych posudků, k učtovani nižšich 

hodinovych sazeb v ramci vyhlaškou stanoveneho rozpěti 

(aby bylo vyhověno pokynům„shora“) a k nasledne 

kompenzaci tohoto sniženi cestou vyučtovani vyššiho počtu 

hodin, zatimco kvalita znaleckych posudků v ramci teto 

licitace byla zcela upozaděna. 

K vyši odměny: V Zavěrečne zpravě o hodnoceni dopadu 

regulace RIA předkladatel velmi podrobně analyzuje vyši 

sazby znalečneho, kdy vychazi ze zcela spravnych 

předpokladů a hodnoceni stavajiciho stavu. Uvadi 

napřiklad, že „Při přípravě návrhu znaleckého zákona 

bylo odměňování znalců identifikováno jako jeden z 

významných problémů současné právní úpravy při 

posuzování dopadů regulace“ nebo „Vyhláška upravující 

tuto oblast nebyla již mnoho let novelizována, tedy nebylo 

reagováno ani na inflaci ani na vývoj společenských poměrů 

a potřeb jednotlivce“. Dale je velmi extenzivně 

deklarovano, vykalkulovano a potvrzeno to, co odborna 

veřejnost dlouhodobě tvrdi, a sice že dosavadni vyše 

znalečného odpovida odměňovani za velmi malo 

kvalifikovanou praci, což „předkladatel považuje v připadě 

znalců za problem, ktery ma byt řešen“. 

Přes tuto spravnou premisu je však sazba stanovena pouhym 

navyšenim dosavadnich nevyhovujících a nedůstojnych 

sazeb o 40% inflaci od roku 2001 a vůbec nebere v potaz 

dalši společensko-ekonomicke parametry, a to jak růst HDP 

ČR, tak zejmena zvyšeni průměrne mzdy v ČR za sledovane 

obdobi 2002–2020 vice než dvojnasobně. Navic hodinovou 

sazbu vyše znalečneho nelze považovat za pouhy ekvivalent 

průměrne hodinove mzdy řadoveho zaměstnance, neboť 

Pokud jde o inflaci, předkladatel uvádí, že 

v závěrečné zprávě o posouzení dopadů 

regulace (RIA) se údaj o inflaci uvádí pro 

dokreslení problému s výší znalečného, 

předkladatel však znalečné (jeho jednotlivé 

složky) nezvyšuje přesně o inflaci. 
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znalecka činnost ma zcela jinou povahu i vyznam a odměna 

znalce zahrnuje ještě tzv. jine naklady (viz samotny navrh 

vyhlašky o znalečnem). 

Znalec musi do sve odměny navic kalkulovat zakonne 

pojištěni, materialni a provozni zajištěni sve činnosti atd., 

přičemž tyto ekonomicke naklady v drtive většině 

odpovidaji tržnim cenam, zatimco ekonomicke vynosy jsou 

u většiny znalců regulovany („zastropovany“) obecně 

zavaznym pravnim předpisem, neboť např. v oboru 

zdravotnictvi je naprosta většina znaleckych posudků 

zadavana organy veřejne moci. Na okraj k tomu uvadime, 

že každy znalec je povinen každoročně při kontrole 

znaleckeho deniku podat i přehled o celkovem počtu 

posudků podanych za kalendařni rok, a z toho pak zvlašť 

vytknout počet posudků vyžadanych statnimi organy. Tyto 

přehledy (jako zdroj důležitých dat) jsou tedy ve skutečnosti 

k dispozici, oproti tvrzeni uvedene v zavěrečne zpravě RIA. 

Pokud sam předkladatel uvadi, že cilovym stavem „je takový 

systém určení znalečného,který zohlední vývoj inflace od 

roku 2003 a který je dostatečně motivační pro výkon 

znalecké 

činnosti“, tak je dle našeho nazoru předkladany navrh s 

timto zakladnim cilem v hrubem rozporu; navrhovana vyše 

znalečneho naprosto neodpovida ekonomicke realitě a 

povede pouze k dalši dehonestaci a devastaci znalecke 

činnosti v Česke republice. Ani sebedokonalejši 

pravni uprava totiž neni a nebude schopna zajistit 

dlouhodobe kvalitni fungovani znalecke činnosti při jejim 

chronickem podfinancovani. 

Samotne ministerstvo spravedlnosti v minulosti 

předpokladalo zvyšeni hodinove sazby na 700 Kč, což je 

minimalni častka ekonomicke rentability teto činnosti. 
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Zvlašť negativně by navrhovana vyše odměny znalců 

dopadla na činnost znaleckych ustavů (doposud ustavů 

zapsanych v II. oddile seznamu vedenem ministerstvem 

spravedlnosti), jejichž počet v poslednich letech neustale 

klesa a tento trend bude s největši pravděpodobnosti dale 

pokračovat. Zde pravě existuje navaznost na hodinovou 

mzdu/plat vysoce kvalifikovanych zaměstnanců znaleckych 

ustavů, ktera je vyšši než navrhovana odměna za znaleckou 

činnost. 

Navrhujeme ustanovení § 3 odst. 1 upravit: „Znalci 

náleží za každou započatou hodinu 

práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti 

odměna ve výši 700 Kč“. 

TUTO PŘIPOMÍNKU POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÍ. 

68.  K § 3 odst. 2 

 

Ke specialnimu ustanoveni o dočasnem sniženi odměny: 

Odůvodněni dočasneho sniženi sazeb znalečneho v roce 

2021 z důvodu rozšiřeni onemocněni COVID-19 působi 

značně nepřesvědčivě. Z veřejně dostupnych zdrojů 

vyplyva, že exekutiva řeši dopady probihajici pandemie 

rekordnim navyšenim schodku statniho rozpočtu a současně 

nam neni znamo, že by sam předkladatel ze stejneho důvodu 

navrhoval sniženi sazeb odměn u jinych justičních profesi. 

Shodou okolnosti je tedy timto způsobem nesystemově 

argumentovano pouze u navrhovane vyhlašky o znalečnem. 

Navrhujeme ustanovení § 3 odst. 2 vypustit a dosavadní 

odstavec 3 přečíslovat. 

Vyhověno jinak 

Ustanovení sice bude vypuštěno, nicméně 

výsledná výše sazby se bude odvíjet od 

možností státního rozpočtu, které jsou závislé 

též na vývoji ekonomiky po tzv. první vlně 

koronaviru. 

69.  K § 5 odst. 1 

Možnost relativně velmi vyrazneho sniženi hodinove sazby 

odměny znalce na 70 % považujeme za velmi nesystemovy 

Vyhověno jinak 

Snížení bude činit 20 % (nikoliv 30 %, jak je 

nyní v návrhu vyhlášky uvedeno) – půjde tedy 
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krok, ktery v připadě přijeti povede v praxi k častym 

sporům. 

Jako přiklad lze uvest průkaz toxikologicky vyznamnych 

latek v biologickem materialu, tedy zodpovězeni otazky, zda 

člověk byl či nebyl otraven. Jedna se zde o použiti 

laboratorního postupu, ktery se opakuje a ktery zjišťuje 

prakticky stejnou skutečnosti (přitomnost toxikologicky 

vyznamnych latek), přitom v žadnem připadě se nejedna o 

jednoduchy ukon. Naopak se jedna o vysoce 

specializovanou činnost, vyžadujici velmi vysoky stupeň 

odbornosti a zkušenosti. 

Navrhujeme ustanovení § 5 odst. 1 vypustit. 

o přiblížení se k současnému řešení (srov. 

k tomu § 21 vyhláška č. 37/1967 Sb.). 

70.  K § 10 

Pojem „celkova procentni mira“ je obtižně srozumitelny. 

Vzhledem k tomu, že důvodova zprava předpoklada, že se 

jedna o obdobne ustanoveni dosavadni vyhlašky (§ 20/4 

vyhl. č. 37/1967 Sb.), doporučujeme ponechat stavajici 

zněni. Interpretace kombinace vypočtu zvyšeni a 

současneho sniženi odměny popsana v důvodove zpravě dle 

našeho nazoru z navrhovaneho normativniho textu 

nevyplyva. 

Navrhujeme § 10 přeformulovat: „Zvýšení odměny 

podle více ustanovení této vyhlášky lze slučovat“. 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude upraveno tak, aby výslovně 

uvádělo oba kroky výpočtu – nejprve se vypočte 

celková procentní míra snížení nebo zvýšení a 

následně se podle této celkové procentní míry 

provede zvýšení nebo snížení. 

Formulaci navrženou v připomínce nelze 

akceptovat, neboť ustanovení se týká i 

snižování sazby odměny nebo odměny. 

71.  K § 11 odst. 3 

Tento odstavec uvadi demonstrativni vyčet tzv. „jinych 

nakladů“, ktere jsou zahrnuty již v jeho odměně a nelze je 

učtovat zvlašť jako nahradu hotovych vykladů. Definični 

zakonne ustanoveni pro jine naklady je uvedeno v § 32 odst. 

2 znaleckeho zakona, dle ktereho se (opět demonstrativně) 

za jine naklady považuji naklady zejmena na běžne 

administrativni prace. 

Částečně vyhověno jinak, částečně 

vysvětleno 

Odměna konzultanta již nebude mezi tzv. 

jinými náklady znalce, nebude tedy zahrnuta 

v odměně znalce. 

Pokud jde o pronájem přístroje pro jednotlivý 

úkon, tuto otázku je třeba řešit výkladem § 32 

odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb., tedy zda jde o 
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Hotove naklady (ktere učtovat zvlaště lze) jsou zakonem 

definovane v § 32 odst. 1 jako hotove vydaje, ktere znalec 

učelně vynaložil k provedeni ukonu. 

Dle našeho nazoru jsou v navrhu předpisu problematicke 

nasledujici body: 

 

a) Odměna konzultanta by měla byt současti odměny 

znalce. Předkladatel navrhuje zcela odlišnou situaci od 

stavajiciho stavu, kdy naklady na odměnu konzultanta jsou 

ze strany organů veřejne moci běžně proplaceny (srov. § 18 

odst. 2 zak. č. 36/1967Sb.). Navrhovany pravni stav, aby 

znalec ze sve odměny hradil odměnu konzultanta (logicky v 

obdobne vyši jako je vlastni odměna) je z ekonomickeho 

hlediska nesmyslny. 

V připadě přijeti v navrhovanem zněni by znalci 

automaticky přestali institut konzultanta dle znaleckeho 

zakona využivat, což by zakonitě vedlo ke zhoršeni celkove 

urovně znalecke činnosti. 

Zde je dale nutno upozornit, že v praxi často zadavatel 

posudku z řad organů veřejne moci přimo uklada znalci 

konzultanta přibrat (např. v připadě dopravni nehody ma 

znalec z odvětvi soudniho lekařstvi konzultovat se znalcem 

z oboru doprava či obraceně). 

Vznikajici povinnost splnit tento znalecky ukon (přibrat 

konzultanta a uhradit jeho odměnu) již naraži na ustavně 

pravni limity, neboť se jedna o jistou formu vyvlastněni, 

ktera je v teto podobě nepřipustna (čl. 11 odst. 4 Listiny 

zakladnich prav a svobod). 

Je přitom nepochybne, že přibrani konzultanta se souhlasem 

zadavatele je učelne k provedeni znaleckeho zakona a přimo 

tak spada do zakonne definice hotovych nakladů. 

 

náklad účelně vynaložený k provedení úkonu. 

Tuto úvahu sleduje i návrh vyhlášky – mezi tzv. 

jiná náklady znalce patří náklady celkového 

provozu (ekonomiky provozu) znalce, znalecké 

kanceláře nebo znaleckého ústavu. Mezi hotové 

výdaje patří výdaje vztažené ke konkrétnímu 

úkonu. 

Pokud je výdaj na pomocné práce hotovým 

výdajem, půjde o hotový výdaj, za který přísluší 

znalci náhrada (nepůjde o tzv. jiný náklad 

znalce). Návrh bude takto upraven. 

Pokud jde o náhradu ušlého výdělku, návrh 

vyhlášky o znalečném bude upraven v tom 

smyslu, že náhrada ušlého výdělku bude mít 

formu náhrada za ztrátu času včetně času 

stráveného na cestě.  
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b) Náklady spojené s obstaráním materiálně technického 

zázemí a přístrojového vybavení. Ze systemoveho 

hlediska se jevi jako logicke, aby naklady na pořizeni 

znaleckého vybaveni a potřeby byly ekonomicky pokryty 

odpovidajicimi přijmy ze znalecke činnosti při skutečně 

odpovidajicim způsobem stanovenych odměnach. Ostatně 

analogicke ustanoveni je obsaženo i v § 2 slovenske 

odměňovaci vyhlašky. 

V praxi by však mohly vzniknout pochybnosti v připadech, 

kdy znalec učelně k provedeni znaleckeho ukonů využije 

přistroj či zařizeni, ktere nevlastni, a ktere si jednorazově 

pro každy jednotlivy připad pronajima (laboratorni přistroj, 

pitevni prostory apod.), typicky od subjektu, ktery tyto 

přistroje běžně využiva pro jinou činnost. 

V tomto připadě se jedna jednoznačně o vyučtovatelne 

nahrady hotovych nakladů, proto navrhujeme předmětne 

ustanoveni upřesnit. 

 

c) Náklady vynaložené na přípravné a administrativní 

práce a na jiné práce vykonávané 

v souvislosti se znaleckou činností, náhrada ušlé mzdy 

nebo platu. Oproti předchazejici pravni upravě (vyhl. č. 

37/1967 Sb.) v navrhu nejsou uvedeny pomocne prace, resp. 

jsou ve vyčtu jinych nakladů, ktere se neproplaci. V 

některych znaleckých odvětvich, např. v toxikologii, by 

takovyto navrhovany stav vedl k ekonomickemu 

znemožněni vykonu znalecke činnosti, neboť by odměny 

pro znalce – toxikologa byly vyrazně kraceny naklady na 

pomocne prace laborantů. Navrhovany předpis je v tomto 

navic vnitřně rozporny, neboť u paušalnich nahrad hotovych 

vydajů uvedenych v Přiloze 2 jsou vybrane pomocne prace 

učtovatelne (s vyhradami viz niže). Jediny rozdil mezi 
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pomocnymi pracemi uvedenych v Přiloze č. 2 a jinymi 

pomocnymi pracemi je ten, že ty stanovene paušalně jsou 

běžne a při znalecke činnosti relativně časte (např. u 

soudnich pitev), tudiž je prakticke, aby odměny byly 

stanoveny paušalně přimo ve vyhlašce a organ veřejne moci 

nemusel posuzovat opravněnost jejich vyše (to je smysl 

paušalnich sazeb). 

Při pouze inflačnim navyšeni znalečneho oproti minulemu 

stavu nelze současně vyjmout pomocne prace z hotovych 

nakladů, navic by tim došlo k nespravedlivemu a 

neodůvodněnému zvyhodněni znalců, kteři pomocne prace 

z povahy sveho oboru a odvětvi musi využivat. 

Doporučujeme hrazeni pomocnych praci ponechat, tak jak 

tomu je v dosavadnich předpisech nebo alternativně alespoň 

v oboru toxikologie zavest pomocne prace do paušalnich 

nahrad hotovych naklad (Přiloha č. 2). 

 

d) Náhrada ušlé mzdy nebo platu. Při jednani u soudu v 

pracovni době znalce mu nebude ušly vydělek nahrazen, 

pouze nahrada za ztratu času, ktera je v mnohem nižši 

vyši. Znalec tak bude při učasti u soudu vyrazně 

znevyhodněn oproti svědkům, kterym se ušly vydělek 

proplaci. 

 

Navrhujeme ustanovení v § 11 odst. 3: vypustit slovní 

spojení „odměna konzultanta, kterého znalec přibral 

k posouzení zvláštních dílčích otázek“ za slovo 

„vybavení“ doplnit čárku a text: „vyjma jednorázového 

pronájmu zařízení za účelem provedení znaleckého 

úkonu“- slovní spojení „přípravné a administrativní 

práce a na jiné práce vykonávané v souvislosti se 

znaleckou činností“ nahradit „běžné administrativní 
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práce“- vypustit slovní spojení „náhrada ušlé mzdy nebo 

platu“ 

TYTO PŘIPOMÍNKY POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÍ. 

72.  K Příloze č. 1, bod 4: 

Pojem „Prohlidka těla zemřeleho na mistě“ je 

terminologicky zavadějici, neboť je prakticky shodny s 

pojmem „Prohlidka těla zemřeleho“, jak jej definuje zak. č. 

372/2011 Sb.,o zdravotnich službach (§ 79 odst. 1 pism. a) 

a dalši). Jedna se přitom o vyznamně odlišnou činnost než 

učast znalce při ohledani mista činu s mrtvou osobou. 

Prohlidku těla zemřelého provadi jiny lekař než znalec a 

jedna se o zdravotni službu, ktera je hrazena z prostředku 

veřejneho zdravotniho pojištěni a potřebna kvalifikace 

prohližejiciho lekaře je nižši než u znalců – soudnich lekařů. 

Na okraj uvadime, že i tak je dle seznamu zdravotnich 

vykonů vydaneho ministerstvem zdravotnictvi tento vykon 

honorovan vice, než je navrhovano v připominkovanem 

navrhu (Vykon 09527 Prohlidka zemřeleho mimo lůžkove 

odděleni 528 bodů). Z povahy věci se vždy jedna o ukon, 

ktery nutno provest ihned a většinou mimo běžnou pracovni 

dobu. Při navrhovane častce 500,- Kč + nahradě ztraty času 

50 Kč/15 minut by byla z ekonomickych důvodu přimo 

ohrožena dostupnost soudnělekařske služby pro organy 

činne v trestnim řizeni řešici ty nejzavažnějši trestne činy. 

Navíc je zcela nelogicke, aby prohlidka žive osoby soudnim 

lekařem měla čtyřnasobnou paušalni odměnu jako odborne 

znalecke vyšetřeni mrtveho těla v ramci učasti znalce při 

ohledani mista činu. 

Navrhujeme v bodě 4 pojem „Prohlídka těla zemřelého 

na místě“ přejmenovat na„Účast znalce při ohledání 

místa činu s mrtvou osobou“ a zvýšit odměnu na částku 

2 000,- Kč. 

Částečně vyhověno, částečně vyhověno jinak, 

částečně nevyhověno 

Název položky bude změněn ve smyslu 

připomínky. Výše odměny změněna nebude 

mj. z toho důvodu, že bude zvýšena náhrada za 

ztrátu času, neboť nově se zásadně bude počítat 

jako ušlý výdělek (viz vypořádání připomínky 

výše). 
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73.  K Příloze č. 1, bod 8: 

Provedeni zapisu z pitvy neni ukon znalecky, ale ukon 

pomocne osoby – zapisovatele/zapisovatelky, ktery/ktera je 

pro znalce hotovym nakladem (obdobně i ve slovenske 

vyhlášce § 14 odst. 7 pism. f). Jeho uvedeni v přiloze č. 1 je 

tedy chybne. Navrhovana častka 450 Kč je ovšem extremně 

nizka, navyšeni nedosahuje ani deklarovanych 40 % inflace 

a vůbec už neodraži naročnost teto činnosti, tj. provaděni 

zapisu na pitevně při soudni pitvě, v trvani 2–3 hodin (někdy 

vice), a to typicky u osob zemřelych nasilnou smrti včetně 

děti, pokročile hniloby atd. 

Navrhujeme bod č. 8 Přílohy č. 1 přesunout do Přílohy 

č. 2 jako bod 13 a zvýšit odměnu na 1 200 Kč. Rovněž 

navrhujeme doplnit do § 12 odst. 2 nový bod 13 do výčtu 

bodů se zvýšením u mimořádně obtížných okolností. 

TUTO PŘIPOMÍNKU POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÍ. 

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno 

Úkon bude přesunut do přílohy č. 2. Položka 

bude doplněna do § 12 odst. 2, výše náhrady 

zvýšena nebude (předkladatel v tomto ohledu 

odkazuje na důvody vztahující se 

k navrhovanému zvyšování znalečného 

obecně). 

74.  K Příloze č. 2 

Zcela chybi odměna pitevnimu laborantovi, ktery je velmi 

důležitou a prakticky nepostradatelnou pomocnou osobou 

při soudni pitvě. Ve slovenske vyhlašce je přitom uveden (§ 

14 odst. 7 pism. e), a to s odměnou 33,19 euro. Pro jeho 

činnost plati obdobne aspekty jako u zapisovatelky (viz 

vyše), časově (s připravou + zašitim těla atd.) se jedna ještě 

o delši časovy usek. Realna odpovidajici odměna je 

minimalně cca 1 500 Kč. Navic některe položky (typicky 

fotografie a 30 Kč se vůbec nezvyšily). 

Navrhujeme doplnit do Přílohy č. 2 bod 14, a to s názvem 

„Odměna pitevnímu laborantovi“ „1 500 Kč“. Rovněž 

navrhujeme doplnit do § 12 odst. 2 nový bod 14 do 

výčtu bodů se zvýšením u mimořádně obtížných 

okolností. 

Nevyhověno 

Odměna pitevnímu laborantovi nebude do 

přílohy doplněna, náklady na pomocné práce 

budou mezi účtovatelnými hotovými výdaji 

(pokud půjde o hotové výdaje). 
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V připadě, že nebude akceptovana naše připominka na 

zachovani pomocnych praci mezi učtovatelnymi hotovymi 

naklady: 

Navrhujeme doplnit do Přílohy č. 2 bod 15, a to s názvem 

„Odměna laboranta za přípravu jednoho vzorku k 

toxikologickému vyšetření“ „300 Kč“. 

TYTO PŘIPOMÍNKY POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÍ. 

75.  Dále navrhujeme doplnit do Přílohy č. 2 bod s názvem 

„Záznam dat na CD/DVD včetně obalu“, výše 20 Kč 

 

Vyhověno jinak 

Bude doplněno CD nebo DVD 1 ks včetně 

obalu 10 Kč a flash disk 1 ks 120 Kč. 

76. Nejvyšší státní 

zastupitelství  

K § 3 odst. 2: 

Vzhledem k charakteru a obsahu tohoto ustanovení dáváme 

ke zvážení, zda by nemělo být vloženo spíše do 

přechodného ustanovení před ustanovením o účinnosti 

vyhlášky. 

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady vypuštěno na 

základě vypořádání jiné připomínky. 

77.  K § 10: 

Toto ustanovení reaguje na skutečnost, že podle navrhované 

právní úpravy má být umožněno sazbu odměny nebo 

odměnu znalce upravit současně podle více ustanovení 

vyhlášky. Formulace „podle celkové procentní míry“ však 

navozuje představu, že jednotlivé upravené sazby odměny 

je třeba sečíst (ve smyslu 150% + 120%), což by mohlo vést 

k - zjevně nechtěnému - výraznému navyšování odměny za 

znalecký úkon při současné existenci více důvodů 

Vyhověno jinak 

Formulace ustanovení bude upraven v tom 

smyslu, že bude výslovně vyžadovat nejprve 

vypočtení celkové procentní míry zvýšení nebo 

snížení a následně výpočet zvýšení nebo snížení 

podle této celkové procentní míry. 
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předpokládaných v § 5 až 6 (případně v kombinaci s § 8 a 9) 

návrhu vyhlášky. Vysvětlení (výklad) k tomuto ustanovení 

obsažené v odůvodnění navržené právní úpravy 

nepovažujeme za dostačující a navrhujeme, aby 

přinejmenším ustanovení § 10 bylo naformulováno v tom 

smyslu, jak předkladatel v odůvodnění přepokládá. V tomto 

směru se zvýšení odměny za znalecký posudek podle § 20 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. jeví jako formulačně vhodnější. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní! 

78.  Nad rámec uvedeného upozorňujeme též na písařské chyby 

v odůvodnění návrhu vyhlášky:  

K § 3 až 7:  - v posledním odstavci je odkazováno na 

neexistující písm. a) § 7, 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zrevidováno. 

79.  k § 8 až 10: - ve čtvrtém odstavci je opakovaně nesprávně 

odkazováno na § 5 odst. 2 návrhu vyhlášky (správně zřejmě 

mělo být odkazováno na § 8 odst. 2). 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zrevidováno. 

80. Vrchní státní 

zastupitelství v 

Praze 

1. V § 11 odst. 1 se úprava pod písm. c) a d) navrhuje 

vypustit. Tato připomínka je zásadní.  

Připomínka vychází z toho, že znalec může přibrat 

konzultanta k posouzení zvláštních dílčích otázek, a to se 

souhlasem zadavatele (viz § 23 zákona č. 254/2019 Sb.), 

nicméně zadavatel o výběru osoby konzultanta nerozhoduje. 

Vrchní státní zastupitelství v Praze tímto v kontextu s 

předešlými připomínkami k této problematice vyjadřuje 

Nevyhověno 

Úprava musí být obsažena v návrhu vyhlášky, 

neboť vyplývá z § 32 odst. 3 prováděného 

zákona (zákon č. 254/2019 Sb.). 
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zásadní nesouhlas s takovouto úpravou (v § 23 zákona č. 

254/2019 Sb. absentuje požadavek na předchozí souhlas 

zadavatele, pak by podle okolností mohl zadavatel ustoupit 

od původního požadavku a obrátit se se svým požadavkem 

na jiného tlumočníka, překladatele, který konzultanta 

potřebovat nebude), která může mít dopad i na trestní 

odpovědnost znalce z pohledu § 346 trestního zákoníku, 

nehledě na to, že takto lze obcházet i zákonná ustanovení o 

vyloučení znalce tím, že jinak vyloučený znalec může být 

jinak nevyloučeným znalcem přibrán jako konzultant. 

Podmínky pro vyloučení zná zadavatel, nikoli zadavatelem 

přibraný znalec. Ten zpravidla kritéria pro vyloučení 

nesplňuje, proto byl zadavatelem do řízení jako nepodjatý 

přibrán, nicméně toto nemusí platit pro osobu konzultanta. 

Proto by i osobě konzultanta měl rozhodovat zadavatel, 

nebo k němu vyslovit svůj předchozí souhlas. Bez 

předchozího souhlasu zadavatele proto nelze jakkoli 

akceptovat, aby již přibraný znalec přibíral konzultanta a 

jemu hradil odměnu s tím, že výdaje na přibrání konzultanta 

a náklady za ztrátu času konzultanta v konečném důsledku 

vždy ponese zadavatel, tj. v případě trestního řízení orgán 

činný v trestním řízení, jemuž je znalec přeúčtuje (§ 11 odst. 

1 a § 15 návrhu vyhlášky). Navrhovaná úprava bez vložení 

požadavku na předchozí souhlas zadavatele může vést k 

tomu, že předpokládaná výše nákladů zadavatele na činnost 

znalce se může vymknout kontrole. Předložená úprava tak 

nerespektuje zcela požadavky zákona o finanční kontrole na 

předchozí finanční kontrolu veřejných výdajů před vznikem 

nároku (zejm. § 26 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.), pročež 

lze namítat i jistý nesoulad předloženého návrhu se zákonem 

č. 320/2001 Sb. Výdaj, který nemůže zadavatel očekávaně 

zahrnout do předběžné kontroly, nemůže být následně 
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proplacen, zvlášť při vědomí výše popsaných rizik. Náklady 

na pořízený znalecký posudek, na jehož vzniku by jako 

konzultant participovala podjatá osoba, by musely být 

vynaloženy znovu, když z důvodu možné podjatosti 

konzultanta by takový znalecký posudek nemohl být v 

trestním řízení využit. Navrhovaná úprava ani neumožňuje 

náklady na konzultanta znalci neproplatit. 

81.  2. Ustanovení § 15 se navrhuje vypustit, následující čísla 

odstavců se přečíslují. Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka navazuje logicky na připomínku pod bodem 1. 

Předpokládaný výdaj zadavatele v podobě náhrady 

hotových výdajů konzultanta a náhrady za ztrátu času 

konzultanta vč. času stráveného na cestě nerespektuje zcela 

požadavky zákona o finanční kontrole na předchozí finanční 

kontrolu veřejných výdajů před vznikem nároku (zejm. § 26 

odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.), pročež lze namítat i jistý 

nesoulad předloženého návrhu se zákonem č. 320/2001 Sb. 

Výdaj, který nemůže zadavatel očekávaně zahrnout do 

předběžné kontroly, nemůže být následně proplacen, zvlášť 

při vědomí předešle popsaných rizik. Náklady na pořízený 

znalecký posudek, na jehož vzniku by jako konzultant 

participovala podjatá osoba, by musely být vynaloženy 

znovu, když z důvodu možné podjatosti konzultanta by 

takový znalecký posudek nemohl být v trestním řízení využit. 

Navrhovaná úprava ani neumožňuje náklady na konzultanta 

znalci neproplatit. 

Nevyhověno 

K vypořádání srov. vypořádání připomínky 

výše. 

82.  Následující připomínky se již nepovažují za zásadní.  

3. V § 3 se odst. 2 navrhuje vypustit s tím, že dosavadní odst. 

3 se přečísluje na odst. 2. Návrh úpravy odst. 2 lze z pohledu 

systematického zařadit do nového § 16 (zohledněno 

přečíslování po vypuštění § 15, jak navrhováno shora), který 

zní:  „ 

Nevyhověno 

Ustanovení § 3 odst. 2 bude na základě 

vypořádání jiné připomínky bez náhrady 

vypuštěno. 
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§ 16  

Přechodná a závěrečná ustanovení  

(1) Není-li stanoveno jinak, stanoví se výše a způsob určení 

odměny a nákladů znalce, který byl zadavatelem přibrán 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle 

dosavadních právních předpisů.  

(2) Za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na 

výkon znalecké činnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. 

prosince 2021 náleží znalci odměna ve výši 250 až 500 Kč.“  

Návrh stávajícího § 17 by zůstal nezměněn.  

Připomínka vychází z povahy předložené právní úpravy, 

která zjevně nedopadá na právní vztahy vzniklé přede dnem 

nabytí její účinnosti (tzv. pravá retroaktivita). Ty se řídí 

předešlou právní úpravou (viz návrh § 16 odst. 1 výše).  

Snížená odměna dle § 3 odst. 2 má z normativního hlediska 

platit pouze po přechodnou dobu (týká se dle návrhu 

vyhlášky výhradně roku 2021), tudíž by neměla být součástí 

obecně platné úpravy. Pokud předložený návrh obsahuje 

úpravu jen pro jistý časový úsek presumované platnosti 

vyhlášky, pak by měl z povahy věci být spíše součástí 

přechodných a závěrečných ustanovení. 

V připomínce navrhované ustanovení § 16 odst. 

1 nemůže být obsaženo v návrhu vyhlášky, 

neboť by se tímto způsobem upravovala též 

aplikace zákona č. 36/1967 Sb. (§ 17 až 19). 

83.  4. V § 16 odst. 1 písm. d) se slova „výši poskytnuté zálohy 

nebo uvede, že záloha nebyla poskytnuta,“ nahrazuje slovy 

„výši zálohy, pokud byla poskytnuta,“.  

Připomínka vychází z toho, že pozornost se primárně 

zaměřuje na vyúčtování poskytnuté zálohy v konečném 

vyúčtování nároků znalce. Pokud nebyla záloha poskytnuta, 

jde o údaj známý jak zadavateli, tak i přibranému znalci. 

Formální zmínka o takové skutečnosti pak ve vyúčtování 

postrádá logické opodstatnění. 

Nevyhověno 

Předkladatel bude i nadále navrhovat, aby ve 

vyúčtování bylo případně uvedeno, že záloha 

nebyla poskytnuta. Předkladatel má za to, že se 

tak zvýší přehlednost vyúčtování, a to pro 

všechny – pro zadavatele, znalce i další 

subjekty. 

84.  5. Připomínka k návrhu Přílohy č. 2 k vyhlášce č. .../2020 

Sb.:Vrchní státní zastupitelství v Praze tímto respektuje vůli 
Částečně vysvětleno, částečně vyhověno 

jinak, částečně vyhověno 
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Ministerstva spravedlnosti ČR do obecně závazné právní 

úpravy zahrnout i nejčastější formy hotových výdajů 

překladatelů a tlumočníků ve formě paušální částky pro 

jejich likvidaci.  

K předložené úpravě v Příloze k návrhu vyhlášky se tímto 

uvádí, že navrhovaná výše částek svou výší v zásadě 

převyšuje obvyklé částky, které se za takové položky v 

běžném komerčním styku v dnešní době hradí (viz např. 

ceníky všeobecně využívaných copy center, dostupné v síti 

Internet). Jelikož se jedná o náhradu již vynaložených 

hotových výdajů, nejsou z těchto přiznaných částek 

odváděny zákonné odvody. Svou povahou se jedná o částky, 

které mají kompenzovat účelně vynaložené výdaje 

přibraného tlumočníka či překladatele, ale neměly by se 

příliš podílet na jeho odměně a příjmu, což patrně platí pro 

částky v navrhované výši. Úvaha vychází z toho, že při 

uplatnění paušálních nákladů tlumočníkem nebo 

překladatelem již nebude docházet k přezkoumání skutečně 

vynaložené výše dle předloženého účetního dokladu.  

Ani aktuální ceny kopírovacích prací (zejm. za barevnou 

stranu) již nedosahují částek, které jsou v návrhu uvedené, 

je-li podkladový papír standardní kvality (tj. nikoli papír 

vyšší gramáže, karton apod.). V případě pořizování 

zvukového záznamu je navrhovaná částka již opticky 

nadhodnocená. Např. při pořízení audiozáznamu o délce 1 

hodiny by podle návrhu mělo dojít k přiznání paušální 

náhrady 7200 Kč, což je částka, která bezpochyby převyšuje 

hodnotu užitého paměťového média (paměťové karty, 

kazety, CD nosiče, DVD nosiče) pro takový záznam, ale i 

hodnotu např. diktafonu samého (aktuálně lze pořídit 

diktafon se 4 GB pamětí do 1700 Kč). V případě 

audiovizuálního záznamu o délce 1 hodiny by mělo dojít k 

Srovnání s copy centry není zcela přiléhavé, 

protože znalci nejsou podnikateli ve stejném 

oboru, v jakém podnikají provozovatelé copy 

center. Výdaje znalců tedy budou vyšší, neboť 

nemohou např. využívat množstevních slev. 

Přesto budou některé náhrady sníženy. 

K přezkoumání výše paušálních náhrad bude 

možné přikročit (návrh vyhlášky bude v tomto 

smyslu upraven), a to v případě okolností, které 

svědčí pro to, aby výše náhrady nebyla určena 

paušálně. 

Náhrada za záznam bude přehodnocena, bude 

uvedena 1 minuta místo 1 vteřiny a náhrady 

budou sníženy. 

Ohledně RTG snímku (i fotografie) bude 

upřesněno, že jde o RTG snímky na 

fotografické fólii nebo fotografickém papíru a 

v případě fotografie o fotografii na 

fotografickém papíru. 
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přiznání paušální náhrady 14400 Kč. Obdobnou 

připomínku lze vztáhnout i pro pořizování fotografií.  

V případě RTG snímků není zřejmé, zda se návrh hodnoty 

RTG snímku vztahuje k dříve obvykle užívané fotografické 

fólii (fotografickému papíru), nebo na aktuálně pořizované 

digitální snímky, kdy výstup bude odpovídat spíše položkám 

výtisku černobílé (příp. barevné) strany příslušného 

formátu, nelze-li snímek poskytnout přímo v digitální formě 

(úprava tak předpokládá doložitelný přímý výdaj za 

opatření RTG snímku znalcem, který se proplácí dle 

doložené výše – § 11 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky). Na 

posledně uvedené (cena za zajištění digitálních dat, např. za 

1 kB) předložená úprava nepamatuje vůbec.  

Jiné připomínky k předmětnému návrhu vyhlášky Vrchní 

státní zastupitelství v Praze neuplatňuje. 

85. Vrchní soud v 

Praze 

I. k návrhu vyhlášky o znalečném 

   Obecně 

   Podstatou navrhované vyhlášky jsou především sazby 

odměn znalců, které by se měly po řadě let zvýšit. Dosud 

platí sazby stanovené vyhláškou č. 432/2002 Sb. 100 až 350 

Kč, které se odvíjejí od právní úpravy obsažené v zákoně č. 

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Uvedený zákon 

vycházel ze zcela odlišného pojetí znalecké činnosti, kterou 

považoval především za čestnou funkci, vykonávanou 

špičkovými odborníky, kteří jinak pracovali v pracovním 

poměru a odměna za znaleckou činnost byla vnímána jako 

symbolický finanční příspěvek za znaleckou činnost, 

nikoliv jako podstatný zdroj jejich příjmů. V průběhu let se 

náhled na znaleckou činnost měnil, což dokumentuje i nově 

přijatý zákon č. 254/2019 Sb., který výkon znalecké činnosti 

vedle znalců svěřuje i znaleckým kancelářím a znaleckým 

ústavům. Z § 2 citovaného zákona vyplývá, že výkon 

Vysvětleno 

Předkladatel souhlasí s připomínkovým 

místem, že otázka výše odměn je zásadní 

otázkou českého znalectví. Předkladatel však 

může navrhnout pouze takovou výši 

znalečného, která je v možnostech českého 

státu. 
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znalecké činnosti tento zákon vnímá jako podnikání, 

provozované jednotlivci jako živnost nebo ve znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech jejich zaměstnanci. 

Z odůvodnění návrhu vyhlášky není zřejmé, jak 

předkladatel dospěl k novým sazbám odměn uvedeným v § 

3, neboť se argumentuje pouze rozpočtovými možnostmi. 

Nemá smysl polemizovat s tím, zda uzákoněním formy 

znaleckých kanceláří nedojde k degradaci znalectví, neboť 

tuto formu podnikání přinesl zmíněný zákon. Vyjdeme-li ale 

z toho, že znaleckou činnost provozují špičkoví odborníci ve 

svých oborech, kteří mají zpravidla vysokou školu, 

vědeckou hodnost a jsou jinak převážně činní ať již 

v ústavech Akademie věd nebo na vysokých školách, je 

otázkou, zda navrhované sazby odměn pro ně nebudou 

odrazující a mnozí z těch, kteří vyčkávali přijetí nové právní 

úpravy znalectví, nebudou na své funkce rezignovat. Patrně 

by bylo vhodné porovnat hodinové výdělky těchto osob 

s tím, co se jim nabízí jako odměna za výkon znalectví a 

zvážit případné korekce navrhovaných sazeb.  

86.     K jednotlivým ustanovením 

   K § 3  

   I když konkrétní odměnu znalce v rámci sazby odměn 

uvedené v odstavcích 1 a 2 bude třeba vykládat ve spojení s 

§ 7 návrhu vyhlášky, který stejně jako § 31 odst. 4 zák.č. 

254/2019 Sb. zmiňuje hledisko odborné náročnosti 

vyžadované k provedení znaleckého úkonu, je otázkou, zda 

jen nepatrné zvýšení sazeb povede ke změně dosavadní 

převažující praxe, kdy znalci hromadně účtují odměnu 

v horní hranici sazby, tedy jakoby jimi provedené úkony 

vyžadovaly nejvyšší stupeň odbornosti. Je samozřejmě na 

zadavateli znaleckého posudku, zda na takovou praxi 

Vysvětleno 

Návrh vyhlášky o znalečném upravuje pouze 

problematiku znalečného. Otázka náležitostí 

znaleckého posudku a postupu znalce při 

zpracování znaleckého posudku je předmětem 

úpravy jiné navrhované vyhlášky (vyhlášky, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech). 

Práce odvedená znalcem musí být účelná (srov. 

§ 31 odst. 4 prováděného zákona a též návrh 
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přistoupí, ale pokud postupuje podle vyhlášky, vznikají 

zbytečné konflikty se znalci.  

   Doporučuje se zvážit řešení, které v minulosti obsahovala 

již vyhl. č. 37/1967 Sb., která rozlišovala mezi přípravnými 

pracemi a vlastním znaleckým posudkem. Lze poukázat 

např. na velmi frekventované znalecké posudky z odvětví 

psychiatrie nebo psychologie. Pravidlem je, že znalec 

v posudku nejprve zpravidla na desítkách stran popíše obsah 

spisu, zejména výpovědí dosud slyšených osob (to, co zákon 

č. 254/2019 Sb. ve svém § 28 odst. 2 písm. c) nově označuje 

jako „výčet podkladů“) a teprve pak následuje vyšetření 

zkoumané osoby a vlastní znalecký posudek. I když 

znalecký posudek musí být přezkoumatelný, je otázkou, zda 

popis obsahu spisu znalcům neslouží spíše k rozšíření 

posudku, resp. počtu hodin na něm strávených, a k navýšení 

odměny. Uvedenou činností znalci svoji odbornost 

neprokazují, protože nevybírají z výpovědí slyšených osob 

to, co má pro jejich činnost význam, ale zásadně z valné 

části opisují obsah protokolů založených ve spise. Pokud by 

se jim za takovou mechanickou činnost přiznávala podstatně 

nižší odměna jako za přípravnou práci, patrně by se nejen 

změnil obsah znaleckých posudků a rychlost jejich 

zpracování, ale bylo by možné naopak za vlastní znaleckou 

činnost přiznávat podstatně vyšší hodinové odměny bez 

toho, že by se zvýšily rozpočtové nároky na znalečné.  

vyhlášky o znalečném). Neúčelně rozsáhlé 

znalecké posudky, resp. neúčelně vysoký počet 

hodin, je tedy řešitelný. 

Dále je navrhována nová výslovná právní 

úprava způsobu (struktury) vyúčtování. Ve 

stejném formátu musí znalec toto vyúčtování 

též uvést v nové evidenci znaleckých posudků 

(což se navrhuje stanovit výše uvedenou 

vyhláškou, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech).  

87.     K § 4 

   Paušální odměny za znalecké posudky, které jsou 

z hlediska nároků na odbornost a časovou náročnost 

zpravidla shodné, lze nepochybně přivítat. Je ale otázkou, 

zda tomu odpovídá výčet znaleckých úkonů uvedených 

v příloze č. 1. Podle ní např. sdělení znalce, že v požadované 

lhůtě nestihl znalecký posudek zpracovat, bude honorováno 

Částečně vyhověno jinak, částečně 

vysvětleno 

Odměnu za úkon dle položky č. 1 lze znalci 

přiznat pouze tehdy, jde-li o úkon účelný (§ 31 

odst. 4 prováděného zákona). Sazba paušální 
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odměnou 200 Kč (viz úkon pod položkou 1). Stejně tak není 

jasné, proč si za doručení opatření o ustanovení znalcem 

k podání znaleckého posudku má znalec účtovat 500 Kč, 

protože převzal případ a obeznámil se s ním. Doporučuje se 

proto okruh úkonů uvedených v příloze podrobit pečlivému 

přezkumu, zda se nejedná v některých případech jen o 

formální úkony, které nemají žádný obsah, a tím spíše se 

nejedná o výkon znalecké činnosti.  

   Není dostatečně jasné, jaké mimořádné okolnosti by podle 

odstavce 4 měly vést nikoliv k odměně stanovené paušální 

částkou, ale k časové odměně za úkon. Doporučuje se pro 

názornost demonstrativní výčet takových okolností uvést 

v odůvodnění návrhu.   

odměny dle položky č. 1 však bude snížena na 

100 Kč.  

Úkon dle položky č. 2 zahrnuje celé převzetí a 

obeznámení se s věcí včetně seznámení se 

znalce se spisem – návrh bude doplněn o 

výslovnou úpravu. Nejedná se pouze o činnost 

uvedenou v připomínce (doručení opatření o 

ustanovení znalcem). 

Ustanovení o okolnostech (srov. k tomu § 25 

odst. 3 věta druhá vyhlášky č. 37/1967 Sb., které 

obsahuje obdobné ustanovení) bude změněno. 

Návrh nově bude hovořit pouze o okolnostech 

(nikoliv „mimořádných“ okolnostech). Jsou 

míněny okolnosti odůvodňující použití 

ustanovení o časové odměně, tedy o případy, 

kdy proplacení paušální odměny by zakládalo 

výrazný nepoměr mezi pracností a odborností a 

výší odměny. Návrh bude doplněn o obdobné 

ustanovení týkající se hotových výdajů, bude 

doplněno, že uvedené okolnosti mohou vyjít 

najevo i jinak (než že je osvědčí znalec).  

Odůvodnění bude doplněno. 

88.     K § 12 

   Navrhuje se náhradu hotových výdajů, pokud je to vhodné 

a možné, v co největším rozsahu poskytovat formou 

paušálních náhrad. Požadavek, aby se u mnohastránkového 

znaleckého posudku někdo zabýval časově náročnou 

kontrolou počtu černobílých či barevných stran, aby rozlišil 

náhradu nákladu po 3. a 6. Kč, či vyhledával počet 

Vyhověno jinak 

Údaje potřebné pro rozhodnutí o znalečném 

mají být uvedeny ve vyúčtování. Ustanovení o 

vyúčtování bude v tomto ohledu doplněno. 
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fotografií, je zbytečně administrativně náročný a ve svém 

výsledku kontraproduktivní.  

89.     K § 13 

   Doporučuje se zvážit, zda podle odstavce 2 má být užití 

motorového vozidla podmíněno souhlasem zadavatele, 

zejména když stávající ceny jízdného v hromadné dopravě 

(zejména při kombinaci více prostředků) jsou často vyšší 

než náklady na provoz osobního automobilu.  

Nevyhověno 

Úprava je založena na právní úpravě 

svědečného (srov. k tomu též § 28 odst. 5 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve vztahu k ušlé mzdě 

a k ušlému platu) dle § 30 odst. 2 ve spojení s 

§ 33 odst. 1 vyhlášky č. 37/1992 Sb. 

90.     K § 14 

   V odstavci 4 se navrhuje doplnit větu: „Náhrada za ztrátu 

času znalci nenáleží, má-li za stejné časové období nárok na 

odměnu za znalecký úkon.“. Jedná se typicky o případy, kdy 

znalec se dostaví k soudu k podání znaleckého posudku a je 

mu přiznána odměna např. za 70 minut, tj. za 2 hodiny. Za 

této situace by neměl mít nárok na náhradu času stráveného 

na cestě od soudu, jestliže cestu zpět stihne v uvedených a 

zaplacených 2. hodinách.  

Nevyhověno 

Navržená formulace nepamatuje na případy, 

kdy znalec vykonával znaleckou činnost, ale 

nárok na odměnu mu přesto nevznikl (odměna 

znalci nebyla přiznána např. z důvodu 

neúčelnosti vynaložené práce). 

91. Krajský soud v 

Praze 

§ 3 odst. 3 – toto ustanovení bych vypustila; jak se bude 

prokazovat, že znalec dělal v rámci jedné hodiny na 2 či více 

posudcích, pokud to sám neuvede (což se – troufám si tvrdit 

– nikdy nestane). Jen to bude nahrávat kverulantům… 

Vysvětleno 

Pravidlo je převzato z dosavadního § 24 odst. 1 

věta druhá vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Jev uvedený v připomínce se předkladatel bude 

snažit omezit prostřednictvím evidence 

znaleckých posudků, ve které by měly být 

uvedeny všechny potřebné informace týkající se 

znalečného. 

92.  § 3 – doplnila bych odst. 4 (ev. jej dala namísto odst. 3 

navrhovaného) a výslovně uvedla, že odměna znalce se 

zvyšuje o DPH, pokud znalec prokáže, že je plátcem DPH. 
 

Vysvětleno 
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 Pravidlo navržené v připomínce je již uvedeno 

v § 31 odst. 6 prováděného zákona (zákon č. 

254/2019 Sb.). 

93.  § 8 – doplnila bych odst. 3, kde by bylo uvedeno, že pokud 

se krátí znalečné, nelze znalci odepřít proplacení 

prokazatelných hotových výdajů (to je dosavadní praxe); 

nebo naopak by šlo uvést výslovně, že nemá nárok ani na 

proplacení hotových výdajů – to je na zvážení… 

Vysvětleno 

Podle § 31 odst. 5 prováděného zákona (zákon 

č. 254/2019 Sb.) lze krátit jen odměnu. Náhradu 

lze v tomto případě nepřiznat pro neúčelnost 

(§ 32 odst. 1 téhož zákona). 

94.  § 10 – tomuto ustanovení nerozumím…. 
 

Vysvětleno 

Je třeba nejprve vypočíst celkovou procentní 

míru snížení nebo zvýšení sazby odměny nebo 

odměny. Následně je třeba na základě této míry 

provést zvýšení nebo snížení. Např. zvýšení o 

20 % a snížení o 10 % znamená zvýšení o 10 %. 

Sazba odměny nebo odměna se zvýší o 10 %. 

Nepostupuje se tedy tak, že sazba odměny nebo 

odměna se nejprve zvýší o 20 % a takto zvýšená 

sazba odměny nebo odměna se následně sníží o 

10 %. 

Ustanovení bude ve výše uvedeném smyslu 

upraveno. 

95.  § 13 – vypustila bych odst. 2; toto považuji za překonané – 

presumovala bych souhlas zadavatele posudku s použitím 

automobilu; v dnešní době je téměř nemyslitelné, aby po 

znalci bylo požadováno, aby místo osobním automobilem 

jezdil hromadnou dopravou… Navíc by to představovalo 

další náklady za ztrátu času apod…. 

Nevyhověno 

Úprava je založena na právní úpravě 

svědečného (srov. k tomu též § 28 odst. 5 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve vztahu k ušlé mzdě 

a k ušlému platu) dle § 30 odst. 2 ve spojení s 

§ 33 odst. 1 vyhlášky č. 37/1992 Sb. 
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96.  § 14 odst. 4 považuji za zbytečný (shodně jako u § 3 odst. 

3) 
Nevyhověno 

Ustanovení má vymezit období, za které 

náhrada za ztrátu času nenáleží. 

97.  § 16 – na vyúčtování znalečného bych udělala vzor s tím, že 

by znalečné muselo být účtováno tímto vzorem; jinak bude 

obrovský problém zvláště u dosud zapsaných znalců; 

vyúčtování se jim bude vracet k doplnění a prodlouží se tím 

přiznání znalečného i samotné řízení ve věci, pro kterou byl 

posudek vyžadován                                                                                                 

Nevyhověno 

Stanovení povinného vzoru považuje 

předkladatel za již příliš zatěžující pro znalce. Je 

však možné uveřejnění vzoru na internetových 

stránkách předkladatele. 

Předkladatel k tomu dodává, že již podle zákona 

č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb. má být 

znalečné vyúčtováno tak, aby bylo možné o 

znalečném správně rozhodnout. 

98.  § 16 odst. 3 bych vypustila; pokud toto vše budou muset 

znalci dokládat, přiznání znalečného bude velmi 

komplikované (viz též předchozí bod) a prodlouží se tím 

řízení 

Nevyhověno 

Viz vypořádání připomínky výše.  

99.  Doporučovala bych s ohledem na velké množství případů 

udělat paušální odměnu i u znalců z oboru psychiatrie při 

zkoumání duševního stavu posuzovaného v řízení o 

svéprávnosti. 

Nevyhověno 

Jedná se o obecnější problém (paušalizace 

častých úkonů), který ovšem nemá být řešen 

připomínkovaným návrhem vyhlášky nad 

rámec současného stavu. 

100. Institut pro 

kriminologii a 

sociální 

prevenci 

K § 3 návrhu – návrh počítá s odměnou znalce ve výši 350 

– 600 Kč za započatou hodinu výkonu znalecké činnosti, 

přičemž v roce 2021 se bude jednat o výši 250 až 500 Kč. 

V průběhu přípravy nové právní úpravy znalecké činnosti, 

která zahrnuje mj. zavedení povinného pojištění znalce, 

zpřísnění postihu znalců, či další náklady pro znalce 

v souvislosti s vykonáním vstupní zkoušky či s vydáním 

Nevyhověno 

Výše sazeb může být stanovena pouze v mezích 

současných a v budoucnu předvídatelných 

fiskálních možností českého státu. 
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průkazu znalce, argumentovali zastánci nové právní úpravy 

tím, že tyto zvýšené nároky na výkon znalecké činnosti 

budou kompenzovány zvýšením jejich odměny, přičemž se 

v prvních návrzích objevovala horní hranice hodinové 

odměny ve výši 750, resp. 650 Kč. I tyto částky byly ze 

strany znalců kritizovány jako nízké. Předložený návrh 

nakonec obsahuje částky odměny ještě nižší. Jakkoli 

rozumíme argumentu o stavu veřejných financí, dovolujeme 

si upozornit, že v kontrastu s výrazným zvýšením nároků na 

znalce podle nové právní úpravy může být toto nedostatečné 

ohodnocení pro znalce značně demotivující a může vést k 

dalšímu omezení dostupnosti znalců (ukončení znalecké 

činnosti znalců, kteří znalectví vykonávají jako činnost 

vysloveně doplňkovou vedle své hlavní profese) či naopak 

k „honbě za posudky“ (snaha o vypracovávání co největšího 

počtu posudků), která by šla zcela proti základnímu cíli nové 

právní úpravy, tedy práci znalců zkvalitnit (viz též 

poznámku na konci tohoto vyjádření). 

Dále se domníváme, že rozpětí hodinové odměny znalce, 

tedy 250 Kč, což představuje přes 40 % horní hranice 

odměny (v roce 2021 plnou polovinu), je příliš široké. 

Vzhledem k tomu, jak má být konkrétní výše odměny v 

rámci sazby určováno (viz připomínka k § 7 návrhu) a k 

tomu, že návrh obsahuje řadu případů modifikace výše 

odměny, se obáváme, že takové šíře rozpětí může vést v 

praxi ke sporům o výši odměny, jež budou zbytečně 

zahlcovat soudy. V tomto směru je i současná úprava rozpětí 

hodinové sazby odměny znalce podle našeho názoru 

nevhodná, a návrh tak nevyužil příležitost tento nedostatek 

napravit. 

Pokud jde o interval (sazba není stanovena 

pevnou částkou), je třeba uvést, že rozmanitost 

znaleckých oborů a odvětví, případně 

specializací, i rozmanitost znaleckých úkolů při 

zadávání konkrétních znaleckých posudků, je 

značná a vyžaduje stanovit sazba intervalem. 

Návrh však bude doplněn (§ 7) o dílčí kritéria 

(na základě § 25 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 

Sb.), podle kterých se bude v rámci intervalu 

rozhodovat. 

101.  K § 4 a příloze č. 1 návrhu – není příliš jasné, podle čeho 

byly vybírány úkony, za které náleží paušální odměna. Z 
Vysvětleno 
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osmi úkonů, obsažených v příloze č. 1, se úkony č. 4. až 9. 

zjevně týkají pouze znaleckého oboru zdravotnictví. U 

úkonů č. 1. až 3. pak proto není jasné, zda se také týkají jen 

tohoto oboru, nebo všech oborů, jež ve vztahu k nim 

přicházejí v úvahu. 

V příloze č. 1 není příliš srozumitelná poznámka 1, která z 

neznámého důvodu pojednává o úkonech, vykonávaných 

laborantem. 

Položky č. 1 až 3 se týkají všech oborů. Položky 

č. 4 až 9 a poznámky (body) se týkají 

znaleckého oboru zdravotnictví. 

102.  K § 7 návrhu – určení konkrétní výše časové odměny za 

úkon má být podle návrhu dáno 

zhodnocením „odborné náročnosti vyžadované k 

provedení úkonu“ (tato formulace je sama o 

sobě nešťastná, protože k provedení úkonu se nevyžaduje 

„náročnost“, ale např. „odbornost“, nicméně jde o formulaci 

převzatou ze zákona č. 254/2019 Sb.). V tomto bodě ovšem 

návrh prakticky pouze přebírá příslušné ustanovení zákona 

(§ 31 odst. 4 zákona č. 254/2019 Sb.) a 

nijak jej neprovádí, nekonkretizuje. Nejsou tedy známa 

kritéria, podle kterých bude zadavatel (soud) „odbornou 

náročnost“ konkrétního úkonu posuzovat. Vzhledem k 

tomu, že návrh neobsahuje obdobné ustanovení o řízení o 

odměnách a náhradách nákladů jako dosavadní právní 

úprava (§ 25 vyhlášky č. 37/1967 Sb.), které určitá 

podrobnější kritéria pro určování výše odměny uvádí, se 

domníváme, že návrh v tomto směru klade na zadavatele 

příliš vysoké nároky a že může opět vést ke sporům o výši 

odměny. Například pokud znalec-psycholog „analyzuje 

spisový materiál“, jde o odborně velmi náročnou činnost 

(úkon), která již je součástí např. obsahové analýzy pro 

určení speciální věrohodnosti, přípravy schématu rozhovoru 

apod., a tak by hodinová odměna u této činnosti měla být 

maximální, i když podle pojmenování tohoto úkonu může 

Částečně vysvětleno, částečně vyhověno 

Formulace o odborné náročnosti vyplývá z § 31 

odst. 4 prováděného zákona (zákon č. 254/2019 

Sb.). Do § 7 budou doplněna některá dílčí 

kritéria (předkladatel vyjde z § 25 odst. 2 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Pokud jde o náročnost rozhodování o 

znalečném, předkladatel uvádí, že návrh 

vyhlášky do značné míry vychází z dosavadní 

právní úpravy (vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Náležité aplikace nové vyhlášky (stejně jako 

dosavadní právní úpravy) vyžaduje znalost 

předmětu právní úpravy, tu lze nabýt např., 

prostřednictvím poradních sborů ministryně 

spravedlnosti (§ 38 zákona č. 254/2019 Sb.), 

které se mohou problematikou znalečného 

zabývat. 
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zadavatel posudku nabýt dojmu, že jde např. o běžnou 

administrativní činnost, za kterou náleží naopak minimální 

výše hodinové odměny. 

103.  K § 8 návrhu – formulace tohoto ustanovení návrhu není 

příliš jednoznačná v tom, zda má ve vyjmenovaných 

případech dojít ke krácení odměny za příslušný nekvalitní 

úkon, či ke krácení celkové odměny. Důvodová zpráva v 

případě krácení odměny připouští obě možnosti podle 

okolností případu, v případě odepření odměny podle 

odstavce 2 pouze odepření odměny jako celku. Není jasný 

důvod tohoto rozdílu. V důvodově zprávě uvedený 

gramatický argument není zcela přiléhavý, neboť pokud je 

možno formulaci „lze odměnu krátit“ vykládat tak, že se 

může krátit i dílčí odměna za konkrétní úkon, pak by mělo 

být možno stejně vykládat i formulaci „lze odměnu zcela 

odepřít“ (tj. lze zcela odepřít odměnu za konkrétní úkon). 

Vyhověno 

Ustanovení bude změněno – bude se týkat 

pouze znaleckého úkonu, což je pojem 

vymezený v § 1 odst. 1 prováděného zákona 

(zákon č. 254/2019 Sb.). Odůvodnění bude též 

změněno. 

104.  K § 9 odst. 2 návrhu – není zcela jednoznačné, jak 

vykládat pojem „urychlené zpracování posudku“, a zda 

skutečnost, že se jedná o případ nutnosti urychleného 

zpracování posudku, musí být mezi zadavatelem a znalcem 

sjednána již při zadání posudku a příp. uvedena v příslušném 

opatření o přibrání znalce (smlouvě se zadavatelem). 

Vysvětleno 

Urychlené zpracování znaleckého posudku 

musí být nutné (§ 31 odst. 5 zákona č. 254/2019 

Sb., které je obdobou § 20 odst. 3 vyhlášky č. 

37/1967 Sb.). Urychlenost se tedy odvíjí od 

lhůtu pro podání znaleckého posudku, tu 

projedná zadavatel, který je orgánem veřejné 

moci, se znalcem podle § 25 odst. 1 

prováděného zákona (zákon č. 254/2019 Sb.), 

nebo se znalcem sjedná zadavatel, který není 

orgánem veřejné moci. 

105.  K § 12 a příloze č. 2 návrhu – seznam hotových výdajů 

hrazených paušální částkou nezohledňuje skutečnost, že 
Vyhověno 

Budou doplněny nosiče CD, DVD a flash disk. 
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posudky bývají běžně vyžadovány k dodání též 

v elektronické podobě na CD či flash disku. 

106.  Obecná připomínka – dáváme ke zvážení, zda by vyhláška 

neměla obsahovat přechodné ustanovení, jednoznačně řešící 

případy, kdy znalec bude přibrán a část úkonů provede ještě 

za účinnosti stávající úpravy znalečného, ale zbytek úkonů 

provede již za účinnosti úpravy nové. Mohla by vyvstat 

otázka, podle které právní úpravy při určování odměny a 

náhrady nákladů a jejich vyúčtování postupovat. 

Nevyhověno 

Takové přechodné ustanovení návrh obsahovat 

nemůže, neboť by se týkalo též zákonné právní 

úpravy dle § 17 až 19 zákona č. 36/1967 Sb. 

107. Veřejný 

ochránce práv 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1.Neadekvátnost výše odměny (hodinové sazby) 

Ministerstvem stanovenou výši odměny nepovažuji 

za adekvátní a to ze tří důvodů: 

A) Poslední úprava znalečného je z roku 2002 1 . 

Opakované přísliby Ministerstva spravedlnosti 

na navýšení znalečného nebyly v průběhu posledních 

deseti let splněny, neboť ministerstvo vždy změnu výše 

znalečného navázalo na nový zákon, který však byl 

přijat až v roce 2019. 

B) Výše odměny by se měla odvíjet i od zákonných 

povinností dotčených subjektů. Nový zákon zavedl 

znalcům několik nových povinností. Jejich zavedení se 

však do znalečného nepromítlo. Pro názornost si 

dovoluji připojit výčet základních povinností podle nyní 

účinného znaleckého zákona a podle nového zákona. 

Nevyhověno 

Výše znalečného musí zohledňovat rozpočtové 

možnosti českého státu. V důsledku dopadů 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného 

koronavirem SARS CoV-2 nelze navrhnout 

znalečné ve výši, kterou by zcela odpovídala 

představám předkladatele. V podrobnostech 

předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o 

posouzení dopadů regulace (RIA). 

Výčty povinností uvedené v připomínce nemají 

dle předkladatele vypovídací hodnotu ve vztahu 

k výši znalečného, resp. předkladatel by chtěl 

navrhnout vyšší znalečné převážně z jiných 

důvodů, a to konkrétně za účelem celkového 

zvýšení kvality znalecké činnosti, které by 

vedlo k celkovému zlepšení stavu justice 

v širším smyslu.  

                                            

1   Stručný vývoj znalečného: od 1. 7. 1967 hodinoví sazba byla stanovena dle vědecké či vysokoškolské kvalifikace na 17,-Kčs, 25,- Kčs a 35,- Kčs. Od března 1993 byla stanovena hodinová 

sazba v rozmezí 75,-Kč až 125,-Kč. Poslední změna byla účinná od 1. 1. 2003 a přinesla hodinovou sazbu v rozmezí 100,- Kč až 350,- Kč.  
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Nyní účinný zákon: 

Znalci jsou povinni vykonávat znaleckou činnost: 

1. řádně, 

2. ve stanovené lhůtě, 

3. v oboru a odvětví, pro které byli jmenováni, 

4. osobně, 

5. povinnost zachovat mlčenlivost, 

6. nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr 

k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům 

nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. 

7. povinnost každé vyhotovení posudku podepsat 

a připojit otisk pečeti 

8. povinnost vést znalecký deník 

9. povinnost podat posudek v řízení před orgánem 

veřejné moci 

10. povinnost udržet si podmínky pro jeho jmenování 

11. správně účtovat odměnu 

12. být bezúhonný 
 

Nový zákon: 
 

Znalci jsou povinni vykonávat znaleckou činnost: 

1. oboru a odvětví, případně specializaci, pro které byli 

jmenováni, 

2. osobně, 

3. výkon znalecké činnosti musí být vykonáván 

s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané či 

stanovené době 

4. posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný 

5. po dobu výkonu znalecké činnosti si musí udržet 

bezúhonnost 

Pozn.: 

Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 
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6. po celou dobu jmenování splňovat podmínky 

pro výkon znalecké činnost 

7. subjekty znalecké činnosti musí mít dostatečné 

materiální a technické zázemí potřebné pro výkon 

znalecké činnosti 

8. mít uzavřené pojištění 

9. povinnost zachovávat mlčenlivosti 

10. nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr 

k věci, účastníkovi řízení či jeho zástupci, zadavateli 

důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti 

11. povinnost zapisovat údaje do evidence (veřejný 

registr) 

12. povinnost podat posudek v řízení před orgánem 

veřejné moci 

13. správně účtovat odměnu 

14. povinná oznamovací povinnost orgánu státní správy 

znalecké činnosti o všech rozhodných skutečnostech 

15. povinnost hradit újmu, kterou svou činností způsobí 

16. podrobit se periodickému přezkumu věcné 

správnosti znaleckých posudků 

17. povinnost archivace znaleckých posudků po dobu 10 

let 

18. označovat znaleckou pečetí jen znalecký posudek 

19. povinnost znalecký úkon osobně stvrdit, doplnit či 

objasnit 
 

C) Nedostatečné promítnutí režijních nákladů do sazby 

znalečného 

Koncepce skladby odměny znalce ve vztahu k režijním 

nákladům stanovuje, že režijní náklady jsou součástí 

odměny znalce. Tato koncepce vychází ze současné 
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právní úpravy a je dohledatelná i v judikatuře (např. 

rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 7 To 

100/20032). Pokud jsou režijní náklady (demonstrativní 

výčet je uveden v § 11 odst. 3 návrhu vyhlášky) navýšeny 

o další částky, které musí znalec na základě nového 

zákona vynakládat, není odměna znalce adekvátně 

nastavena. Nepovažuji za přijatelné, aby za současné 

situace, kdy není známa výše zákonného pojištění 

pro znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy byla 

odměna znalce bez daného údaje nastavena. 

V podrobnostech odkazuji na jednotlivé konkrétní 

připomínky. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

108.  KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K § 2 odst. 1 

V rámci diskusí nad novou podobou znaleckého zákona 

bylo předmětem debat rozdělení odměn pro jednotlivé 

subjekty znalecké činnosti. Předkladatel nastavil 

jednotnou sazbu pro všechny subjekty znalecké činnosti. 

Toto nastavení nepovažuji za správné, neboť náklady 

na činnost znaleckého ústavu, znalecké kanceláře 

a znalce jsou rozdílné. S nastavením jednotné sazby 

pro všechny subjekty znalecké činnosti se předkladatel 

v důvodové zprávě vůbec nevypořádal. Uvítal bych další 

debatu o daném tématu. Překladateli navrhuji 

vypracovat analýzu, na jejímž základě by bylo možné 

Nevyhověno 

Podle § 31 odst. 4 zákona č. 254/2019 Sb. se 

odměna určí podle množství účelně vynaložené 

práce a odborné náročnosti vyžadované 

k provedení úkonu. Podle § 25 odst. 2 téhož 

zákona orgán veřejné moci ustanovení znalecký 

ústav nebo znaleckou kancelář především ke 

zpracování znaleckých posudků ve zvlášť 

obtížných případech vyžadujících zvláštního 

posouzení. 

Z výše uvedeného plyne, že znalecké posudky 

ve zvlášť obtížných případech vyžadujících 

                                            
2 Tzv. režijní náklady spojené s podáním písemného znaleckého posudku znalcem, jsou již zahrnuty ve výši odměny stanovené za hodinu práce a nelze je proto znalci přiznat. 
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adekvátně nastavit sazbu odměny pro jednotlivé 

subjekty znalecké činnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

zvláštního posouzení lze zadat též znalci, který 

vykonává znaleckou činnost samostatně. 

Výše uvedený závěr platí již za současné právní 

úpravy, přesto je v § 15a odst. 2 věta druhá a 

třetí vyhlášky č. 37/1967 Sb. stanoveno, že v 

případech, kdy je pro podání znaleckého 

posudku znaleckým ústavem vyžadována 

zvláštní odborná specializace, lze sazbu 

odměny příslušející znaleckému ústavu podle 

§ 16 též vyhlášky zvýšit až o 50 %, přičemž § 

20 a 21 téže vyhlášky (§ 20 umožnuje další 

zvyšování) se při stanovení odměny 

znaleckému ústavu použijí obdobně. 

Předkladatel má za to, že výše citovaná 

současná právní úprava nezohledňuje, že 

zvláštní odborná specializace může být 

vyžadována též od znalce – fyzické osoby, aniž 

by bylo možné sazba zvýšit dle § 15a věta 

druhá. 

Předkladatel považuje výše popsaný rozdíl za 

nedůvodný, a proto jej do návrhu vyhlášky 

nepřevzal.  

Pozn.: 

Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

109.  K § 3 odst. 1 Nevyhověno 
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Navrhovaná základní sazba odměny je nedostatečná. 

Z důvodové zprávy nevyplývá, na základě jakých 

ekonomických úvah či analýz bylo rozmezí základní 

sazby odměny navrženo právě v této výši. Bez 

jakéhokoliv zdůvodnění také návrh nepracuje s jinou 

základní sazbou odměny pro znalce a jinou pro znalecké 

kanceláře a znalecké ústavy, ačkoliv náklady znaleckých 

kanceláří a znaleckých ústavů, které je třeba promítnout 

do odměny, jsou prokazatelně vyšší. Dostatečné 

ohodnocení subjektů znalecké činnosti jistě povede 

i k lepšímu odbornému vybavení jednotlivých 

znaleckých pracovišť. 

Domnívám se, že je nezbytné při stanovení základní 

sazby odměny zohlednit následující skutečnosti: 

a) nastavení základní sazby odměny subjektů znalecké 

činnosti by se mělo logicky odvíjet od průměrné hrubé 

měsíční mzdy v České republice pro příslušná odvětví, 

která jsou pro znaleckou činnost nejčastěji využívána.3 

Předkladatel by měl současně zohlednit, že znalci mají 

být osobami vysoce erudovanými, špičkovými odborníky 

v daných oborech. Znaleckou činnost mohou vykonávat 

jen osoby, které budou splňovat všechna odborná 

kritéria § 8 zákona č. /2019 Sb. Pokud jde o znalecké 

ústavy, měly by odměny odpovídat průměrné mzdě 

zohledňující vedle odvětví také dosažený akademický 

stupeň. 

b) odměna subjektů znalecké činnosti musí pokrýt nejen 

čistou odměnu za samotné vypracování znaleckého 

Pokud jde o kritéria pro navržení výše sazby 

uvedená v připomínce, předkladatel tato kritéria 

nepovažuje za dostatečná, především nejsou 

dostatečně strukturovaná. Je třeba vyjít z pojmu 

„znalecká činnost“, tento pojem strukturovat, 

sestavit katalog nákladů (v ekonomickém 

smyslu), atd.  

Předkladatel odkazuje na vypořádání 

připomínek výše a zdůrazňuje, že navrhovaná 

výše sazba je dána možnostmi české 

ekonomiky. 

Pozn.: 

Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

                                            
3 Viz pravidelné zprávy Českého statistického úřadu, dostupné on-line z: https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace.  
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posudku, ale také všechny (terminologií navrhované 

vyhlášky o znalečném) tzv. jiné náklady (tj. pokrytí 

zákonné dovolené, režijních výdajů, atd.). 

c) odměna subjektů znalecké činnosti by měla být 

i v rovnováze s odpovědností, kterou znalci za výkon 

znalecké činnosti nesou (vč. odpovědnosti 

trestněprávní). Jen v takovém případě lze zabránit 

úbytku znalců a motivovat odborníky k výkonu 

znalecké činnosti. 

d) zohlednit je třeba také skutečnost, že tuto tzv. 

základní sazbu odměny je možno poměrně razantně 

krátit dle § 8 návrhu vyhlášky o znalečném, 

a i ze soudních rozhodnutí je zřejmé, že k tomuto 

krácení dochází v moha případech. Navrhovaná právní 

úprava neopouští, ani neomezuje možnosti orgánů 

zadávajících vypracování znaleckého posudku 

rozhodovat o výši znalečného, bez ohledu na to, že 

k posouzení náročnosti vypracování znaleckého 

posudku nemá zadavatel mnohdy potřebnou odbornost. 

Dovoluji si odkázat na rozhodnutí Ústavního soudu 

ve věci sp. zn. I. ÚS 360/03 podle kterého znalci, pokud 

provede znalecký úkon dle pokynů orgánu, který jej 

přibral (zodpoví na položené otázky), posudek vyhotoví 

řádně a odevzdá ho v určené lhůtě, vzniká legitimní 

očekávání na odměnu určenou dle právních předpisů. 

Vyúčtování znalečného je však odměnou relativní, neboť 

do jeho výše může zasáhnout jak zadavatel (orgán 

veřejné moc), tak i účastníci řízení. Mezi znalci panuje 

obecná nespokojenost s krácením odměn. Dovoluji si 
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upozornit např. na článek doc. Ing. Karla Kubečky, 

Ph.D. 4 , který na několika případech poukazuje 

na nelogické krácení znalečného. Z mé činnosti je mi 

známo, že dochází ke krácení znalečného a to zejména 

v části hodinové dotace a její sazby při studiu spisu. 

Pokud jde o přílohu č. 1 návrhu vyhlášky, nedomnívám 

se, že Kč 500,- za převzetí a obeznámení se s případem je 

adekvátní částka. Obávám se praxe, že znalcům nebude 

přiznávána odměna za studium spisu s odkazem, že se 

jedná o paušální odměnu. 

S ohledem na uvedené skutečnosti považuji za nezbytné, 

aby se rozmezí základní sazby odměny pro znalce 

odpovídajícím způsobem zvýšilo (tj. aby došlo ke zvýšení 

v obou částkách představujících dolní a horní hranici 

základní sazby). Pro znalecké kanceláře a znalecké 

ústavy by mělo být stanoveno rozmezí samostatné, 

s vyššími částkami, zohledňujícími vyšší náklady 

a specifika činnosti těchto subjektů znalecké činnosti.5 

Tato připomínka je zásadní. 

 

110.  K § 3 odst. 2 – snížení odměny v roce 2021 

S ohledem skutečnost, že k poslední úpravě výše 

znalečného došlo v roce 2002 s účinností od 2003, 

nepovažuji za adekvátní, aby znalecká odměna nebyla 

již od počátku přechodu na nový zákon nenavýšena 

Vyhověno jinak 

Odměna bude navýšena jednorázově (nikoliv 

po krocích, pro rok 2021 a pro rok 2022 a 

                                            
4 Viz https://docplayer.cz/18901170-Spolecenske-a-profesni-postaveni-znalcu-a-jejich-pozice-pri-jednani.html  

5 Viz např. studie:  BRADÁČ, A., VÉMOLA, A., BRADÁČ, A. Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR. In Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických 

a ekonomických oborech. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. ISSN 1211-443x. Ročník 27 – 16. číslo 4//2016. s. 156 – 165.  
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na plnou částku. Důvodovou zprávu v tomto bodě 

nepovažuji za adekvátní zdůvodnění přijetí takovéhoto 

restriktivního opatření. Dané ustanovení navrhuji 

vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

následující léta), nicméně bude stanovena dle 

možností státního rozpočtu. 

Pozn.: 

Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

111.  K § 5 odst. 1 

Navrhovaná právní úprava umožňuje základní sazbu 

odměny v případě, že se jedná provádění zkoušky 

pomocí speciálního zařízení, laboratorního postupu, 

nebo jiného často se opakujícího jednoduchého úkonu 

účtovat ve výši 70 % základní sazby odměny. Současná 

úprava umožňuje odměnu krátit o 20%. Předkladatel 

nijak adekvátně nezdůvodnil umožnění krácení odměny 

o dalších 10% proti současné právní úpravě. 

K takovému kroku je nezbytná analýza nákladů na chod 

speciálních zařízení, aby bylo možné odměnu krátit více, 

než je možné dle současné právní úpravy. 

Předkladateli navrhuji buď provést analýzu režijních 

nákladů na nejčastěji používaných zařízeních včetně 

nákladů na materiál potřebný k testům, nebo ponechat 

současnou míru krácení na 20%. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyhověno 

Bude ponecháno snížení o 20 %. 

112.  K § 7 

Navrhované ustanovení nepovažuji za prováděcí předpis 

a návod k určení výše časové odměny za úkon. Současná 

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno 

Ustanovení bude doplněno o povahu a rozsah 

úkonu, stupeň odborné kvalifikace potřebné 

k provedení úkonu a o posouzení, zda úkon 
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vyhláška 6  v ustanovení § 25 odst. 2 7  je podrobnějším 

návodem pro znalce i pro orgán veřejné moci, který 

rozhoduje o znalečném. 

Navrhuji dané ustanovení rozšířit o návod, jak přistupovat 

k vyúčtování. Při koncipování daného návodu navrhuji 

vycházet z § 25 odst. vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Demonstrativní výčet by měl, dle mého názoru obsahovat 

i tyto body: 

Úpravu výše sazby na studium dodané spisové 

dokumentace, kterou je nutné za účel vyhotovení 

znaleckého úkonu nastudovat. Studium spisu považuji 

za výchozí bod, od něhož se odvíjí expertní činnost znalce. 

Rekapitulace podstatného obsahu spisu je nezbytnou 

součástí znaleckého posudku, jelikož soudu musí být 

zřejmé, z čeho znalec vycházel a jaké události a skutečnosti 

považoval za důležité při formulování odborných závěrů. 

- specifikace povahy a rozsahu úkonu a stupeň odborné 

náročnosti potřebné k jeho provedení, a to v každé 

z položek provedeného úkonu, 

- charakter a účelnost pomocných prací; 

spočíval v přezkoumání znaleckého posudku 

jiného znalce. 

K dalším kritériím uvedeným v připomínce 

předkladatel uvádí následující. 

Studium spisu je součástí znaleckého úkonu, jde 

tedy o výkon znalecké činnosti. 

Náklady na pomocné práce budou znalci 

nahrazovány, pokud půjde o hotové výdaje 

účelně vynaložené k provedení úkonu (§ 32 

odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb.). 

Přiměřenost doby trvání úkonu je řešena 

kritériem množství účelně vynaložené práce 

(§ 3 návrhu vyhlášky) – čím vyšší počet hodin 

účelně vynaložené práce, tím vyšší odměna. 

Pozn.: 

Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

                                            
6 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.   

7 Při určování výše odměny za znalecký (tlumočnický) úkon se hodnotí především: 

a) povaha a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho provedení, a to v každé z položek provedeného úkonu, 

 b) charakter a účelnost pomocných prací;1) při znaleckém úkonu je studium spisu zpravidla součástí úkonu, 

 c) přiměřenost doby trvání úkonu, a to též porovnáním s obdobnými odbornými úkony a částkami odměn za ně účtovanými, 

 d) dodržení stanovené lhůty znalcem, zejména bylo-li uloženo spěšné provedení úkonu, 

 e) zda úkon spočíval v přezkoumávání posudku provedeného jiným znalcem. 
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- přiměřenost doby trvání úkonu, a to též porovnáním 

s obdobnými odbornými úkony a částkami odměn za ně 

účtovanými, 

- zda úkon spočíval v přezkoumávání posudku provedeného 

jiným znalcem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

113.  K § 9 

V předmětném ustanovení postrádám úpravu navýšení 

odměny za znalecký úkon spočívající v přezkoumávání 

posudku jiného znalce. Současná úprava (Vyhláška 

č. 37/1967 Sb.) v § 20 odst. 2 umožňuje navýšení o 10%. 
Navrhuji přidat odstavec 3: „Pokud znalec vypracovává 

posudek jehož úkolem je přezkum posudku jiného znalce, 

může být odměna zvýšena až o 10 %.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Nevyhověno 

Uvedené kritérium je ve vyhlášce č. 37/1967 Sb. 

ve skutečnosti uvedeno dvakrát (§ 20 odst. 2 a § 

25 odst. 2 písm. e/). Předkladatel takovou 

úpravu nepovažuje za vhodnou a nenavrhuje ji 

převzít. 

Pozn.: 

Připomínkové místo změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

114. Krajský soud 

v Českých 

Budějovicích 

Dovoluji si vznést připomínku k § 7 návrhu vyhlášky, 

podle kterého má soud při určování výše hodinové sazby 

přihlédnout k odborné náročnosti znaleckého úkonu. 

K posuzování odborné náročnosti úkonu však soud 

postrádá odborné znalosti, navíc lze těžko porovnávat 

odbornou náročnost úkonů v různých oborech (je 

náročnější ocenění pivovarského závodu nebo 

zkoumání, zda kardiochirurg operoval srdce lege artis?). 

Jsem toho názoru, že sazba hodinové odměny by měla 

být pokud možno jediná, s možností příslušného orgánu 

ji ve zvlášť obtížných případech zvýšit nebo naopak 

Nevyhověno 

Výše sazeb může být stanovena pouze v mezích 

současných a v budoucnu předvídatelných 

fiskálních možností českého státu. 

Pokud jde o interval (sazba není stanovena 

pevnou částkou), je třeba uvést, že rozmanitost 

znaleckých oborů a odvětví, případně 

specializací, i rozmanitost znaleckých úkolů při 

zadávání konkrétních znaleckých posudků, je 

značná a vyžaduje stanovit sazba intervalem. 
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v mimořádně jednoduchých případech snížit. 

Rozhodování o znalečném musí být pokud možno 

jednoduché, aby zbytečně nezdržovalo průběh řízení ve 

věci. Základní sazba by potom neměla klesnout pod 600 

Kč/hod., což odpovídá měsíční hrubé mzdě cca 100 000 

Kč. Za nižší mzdu skuteční odborníci ve většině oborů 

pracovat nebudou. S ohledem na to, že posledních téměř 

20 let se (přes inflaci a růst mezd) sazba znalečného 

neměnila, navrhuji neurčovat pevnou hodinovou sazbu, 

nýbrž ji odvodit od relevantní makroekonomické 

veličiny (např. průměrné hodinové mzdy), popř. zavést 

její pravidelnou valorizaci o míru inflace. To by zajistilo, 

že sazba znalečného bude dlouhodobě 

konkurenceschopná. 

Návrh však bude doplněn (§ 7) o dílčí kritéria 

(na základě § 25 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 

Sb.), podle kterých se bude v rámci intervalu 

rozhodovat. 

Pokud jde o náročnost rozhodování o 

znalečném, předkladatel uvádí, že návrh 

vyhlášky do značné míry vychází z dosavadní 

právní úpravy (vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Náležité aplikace nové vyhlášky (stejně jako 

dosavadní právní úpravy) vyžaduje znalost 

předmětu právní úpravy, tu lze nabýt např., 

prostřednictvím poradních sborů ministryně 

spravedlnosti (§ 38 zákona č. 254/2019 Sb.), 

které se mohou problematikou znalečného 

zabývat. 

 

115. Asociace 

forenzních 

psychologů 

Čech, Moravy a 

Slezska 

Připomínka 1:  
Navrhujeme znění v § 3 (1) „Znalci náleží za každou 

započatou hodinu práce účelně vynaložené na výkon 

znalecké činnosti odměna ve výši 400 až 800 Kč.“  

Připomínka je zásadní.  
Odůvodnění:  

Znalec je odborníkem, který vykonává práci nad obvyklým 

průměrem svého oboru, v nejvyšší kvalitě a s nejvyšší mírou 

společenské odpovědnosti. Práce znalce má vysoký 

společenský význam a nese s sebou vysokou zodpovědnost. 

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech z tohoto důvodu nově stanoví i množství nových 

povinností znalců a vysoké sankce. Navrhovaná výše 

Nevyhověno 

Výše sazeb může být stanovena pouze v mezích 

současných a v budoucnu předvídatelných 

fiskálních možností českého státu. 
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znalečného však svou výší uvedené skutečnosti 

nedostatečně reflektuje.  

Od situace poslední vyhlášky, která se týkala znalečného, tj. 

mezi lety 2003 a 2019, došlo k nárůstu průměrné mzdy v ČR 

o 82,3%. Pokud by stejným způsobem rostla i odměna 

znalců, pak by spravedlivá odměna znalce představovala v 

současné době ve své horní hranici alespoň 638 Kč/hod., 

aniž by zohledňovala zároveň i nové povinnosti a sankce 

dané novým zákonem o znalcích, a zároveň růst mezd 

odborníků v oborech psychologie a psychiatrie. Horní sazba 

800 Kč/ hod. zůstává u odborníků v oboru psychologie a 

psychiatrie stále spíše sazbou průměrnou. 

116.  Připomínka 2:  
Navrhujeme znění v § 3 (2) „Za každou započatou hodinu 

práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti v 

období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 náleží 

znalci odměna ve výši 350 až 600 Kč.“  

Připomínka je zásadní.  
Odůvodnění:  

S ohledem na očekávané ekonomické problémy související 

s krizí způsobenou epidemií koronaviru SARS-CoV2 v ČR 

navrhujeme pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 

2021 hodinovou sazbu odměny pro znalce ve výši 350 až 

600 Kč. 

Nevyhověno 

Ustanovení bude na základě vypořádání jiných 

připomínek bez náhrady vypuštěno. 

 

117.  Připomínka 3:  
Navrhujeme, aby vyhláška počínaje od 1. ledna 2022 

stanovila rovněž každoroční nárůst odměny znalce o 

4,8 %.  

Připomínka je zásadní.  
Odůvodnění:  

Nevyhověno 

Akceptace připomínky by vyžadovalo důkladné 

posouzení, a to mj. opět ve vztahu k budoucím 

možnostem státního rozpočtu, které nelze nyní 

dobře prdikovat. 
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Zmrazení odměn znalců na 18 let vedlo nejen k demotivaci 

a velkému odlivu znalců také v oboru psychologie a 

psychiatrie a k nezájmu expertů o tuto činnost, ale i ke 

snížení respektu k této profesi. Navrhovaná výše sazby pro 

odměnu znalců se sice navrací v oblasti motivace expertů o 

znaleckou činnost přibližně k situaci v roce 2003, avšak již 

nezohledňuje nově stanovené podmínky a povinnosti 

znalců, ani rozvoj potřebných vědomostí a znalostí od této 

doby, ani růst nákladů na technické a materiální vybavení 

znalců. Z důvodu, aby nedocházelo k další demotivaci a 

odlivu znalců a aby se udržela vysoká kvalita znalecké 

práce v čase, navrhujeme, aby se neopakovala dlouholetá 

fixace hodinové sazby znalce, ale aby se přistoupilo ke 

každoročnímu navyšování sazby o 4,8% (tato procenta 

vychází z průměrného ročního nárůstu u průměrné mzdy v 

ČR za posledních 18 let). 

118. Úřad vlády ČR 

– odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel 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. 
 
 
Po stránce materiální: 
 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn ve smyslu připomínky. 
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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. 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Právo EU výslovně nestanoví konkrétní požadavky, 
které mají členské státy dodržovat při odměňování, 
nicméně členské státy musejí v této oblasti dodržovat 
obecné zásady práva EU, zejména zásadu zákazu 
diskriminace. 
 
Návrhu se v širších souvislostech dotýká problematika 
zákazu diskriminace v odměňování za stejnou práci 
nebo rovnocennou práci mezi muži a ženami (čl. 157 
SFEU a směrnice 2006/54/ES), problematika zákazu 
diskriminace v odměňování na základě věku 
(směrnice 2000/78/ES), a dále problematika zákazu 
diskriminace v odměňování na základě jiných 
diskriminačních důvodů, tj. rasy a etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení nebo sexuální orientace 
(směrnice 2000/78/ES a 2000/43/ES). Rovněž Listina 
základních práv EU zakazuje v čl. 21 diskriminaci jako 
celek. Podle judikatury Soudního dvora EU musí být 
odměňování ve veřejném sektoru prováděno 
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nediskriminačním způsobem podle tzv. principu 
jednoho zdroje 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 rozpočtu8. 

 
 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  
Doporučujeme doplnit odůvodnění o hodnocení 

slučitelnosti návrhu s požadavky práva Evropské unie na 

rovné zacházení v odměňování. 

119. Krajský soud v 

Plzni 

K § 10:  
Formulace tohoto ustanovení vzbuzuje dojem, že jednotlivé 

upravené sazby odměny (§ 5, § 6, § 8, § 9) je třeba sčítat, 

což však dle příkladu uvedeného v důvodové zprávě není 

záměrem. Doporučuji takovou formulaci tohoto ustanovení, 

jež nebude v praxi vyvolávat pochybnosti, např. uvedenou v 

§ 20 současné vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona 

o znalcích a tlumočnících. 

Vyhověno jinak 

Formulace bude změněna tak, aby bylo zřejmé, 

že nejprve je třeba vypočíst celkovou míru 

zvýšení nebo snížení a následně podle této míry 

sazbu odměny nebo odměnu zvýšit nebo snížit. 

Formulaci uvedená např. v § 20 odst. 4 vyhlášky 

č. 37/1967 Sb. nelze převzít, neboť se týká 

pouze zvyšování. V § 10 je však řešeno 

zvyšování i snižování současně. 

120.  K § 11:  
Tento § stanoví, že při přibrání konzultanta náleží znalci 

pouze náhrada hotových výdajů konzultanta spojených s 

přibráním konzultanta znalcem a náhrada za ztrátu času 

konzultanta včetně času stráveného na cestě v přímé 

souvislosti s úkonem, neboť odměna konzultanta je 

Vyhověno 

Návrh bude upraven – odměna konzultanta již 

nebude hrazena z odměny znalce. Bude 

považována za hotový výdaj znalce, který lze 

nahradit. 

                                            
8 Viz rozsudky C-320/00 ve věci Lawrence a C-256/01 ve věci Allonby. 
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zahrnuta mezi jiné náklady, které jsou součástí odměny 

znalce.  

Uvedený přístup považuji za nešťastný. Pokud znalec z 

důvodu nedostatku své odbornosti (ve smyslu znaleckého 

oprávnění) nemůže zodpovědět zvláštní dílčí otázku a k 

posouzení této otázky mu je zadavatelem schváleno 

přibrání konzultanta, je nutné jím odvedenou práci také 

honorovat, což za situace, kdy navrhovaná úprava výslovně 

zahrnuje odměnu konzultanta do odměny znalce, nelze, a 

to ani jako hotový výdaj znalce formou konzultantem 

znalci předloženého vyúčtování. 

121.  K § 12:  

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích 

a znaleckých ústavech ve svém § 34 stanoví, že byl-li 

znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, je znalec 

povinen vyúčtovat znalečné zároveň s podáním znaleckého 

posudku.  

Jelikož jsou telekomunikační poplatky a poštovné zahrnuty 

do hotových výdajů, jež jsou propláceny v doložené výši, 

nelze po znalci objektivně splnění shora uvedené 

povinnosti, alespoň u nákladů znalci vzniklých (odeslání 

znaleckého posudku), či mu vyúčtovaných 

(telekomunikační poplatky) v souvislosti se znaleckým 

posudkem až po jeho vyhotovení, požadovat.  

V případě těchto úkonů je namístě přiznat znalci paušální 

odměnu.  

Výše uvedená úprava náhrady hotových výdajů je sice 

převzata ze stávající právní úpravy, ale i tato v aplikační 

praxi s sebou nese problémy. 

Nevyhověno 

Návrhem je převzata dosavadní právní úprava. 

122.  Příloha č. 1 k vyhlášce:  
Za důležité považuji vymezení rozsahu úkonu „obeznámení 

se s případem“ uvedeného pod bodem 2, zejména zda 

Vyhověno 
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představuje studium spisu, či nikoli, a studium spisu je 

zahrnuto v časové odměně. 

V příloze bude výslovně uvedeno, že úkon 

zahrnuje též seznámení se znalce se spisem. 

123. Městský soud v 

Praze 

§ 2 odst. 1 

Doporučujeme formulovat pravidlo takto:  

„Od ustanovení této vyhlášky se lze odchýlit dohodou 

zadavatele se znalcem, pokud to zákon připouští.“ 

Domníváme se, že pravidlo, jak je navrženo, dává vždy 

přednost smluvnímu ujednání, ale tak to není. V určitých 

případech zákon vyžaduje postup podle vyhlášky.  

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady vypuštěno na 

základě vypořádání jiné připomínky. 

124.  § 3 a 4 

Doporučujeme, aby společný nadpis těchto dvou ustanovení 

zněl „Časová odměna“, což je jednak přesnější a dále tím 

bude alespoň trochu přiblížen pojem použitý v § 4 a § 7. 

Nevyhověno 

Předkladatel má za to, že navržená úprava není 

potřebná. 

125.  § 3 odst. 1, 2 a § 7 

Vyhláška nestanovuje dostatečná vodítka (kritéria) pro 

určení, zda a v jakém případě má být hodinová sazba za 

výkon znalecké činnosti 350 Kč (minimum) nebo 600 Kč 

(maximum). Není vůbec jasné, jak má jediné navržené 

kritérium, kterým je odborná náročnost, zadavatel 

rozhodující o znalečném vyhodnotit a zda na to má odborné 

schopnosti (když si právě pro jejich absenci má znalecký 

posudek obstarat). Navrhujeme základní časovou odměnu 

nestanovit rozpětím, nýbrž buď jednotně pro všechny 

znalce, nebo jednotně pro znalecký obor s tím, že odchylky 

(zvýšení/snížení) budou možné na základě zvláštních 

pravidel stanovených vyhláškou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno 

Budou doplněna dílčí kritéria inspirovaná § 25 

odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Interval časové odměny však zůstane zachován, 

neboť vzhledem k rozmanitosti znaleckých 

oborů a odvětví, případně specializací, nelze 

v návrhu stanovit jednotnou sazbu. 

126.  § 3 odst. 2 

Jde svým obsahem o přechodné ustanovení, mělo by být 

proto zařazeno na konec vyhlášky do stejně označeného 

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady vypuštěno na 

základě vypořádání jiné připomínky. 
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paragrafu (§ 17) před závěrečné ustanovení o účinnosti 

(nově § 18). 

127.  § 5 odst. 1 

Doporučujeme vypustit slova „v podstatě stejných či“, 

neboť stejný význam má následující přívlastek 

„obdobných“. 

Nevyhověno 

Jde o formulaci převzatou z § 21 vyhlášky č. 

37/1967 Sb., tedy z dosavadní právní úpravy. 

128.  § 10 

Příklad v odůvodnění vyhlášky je vhodně ilustrativní, 

nicméně máme pochybnost, zda je i přesto zřejmý obsah 

normativního textu „upravuje se podle celkové procentní 

míry“. 

Vyhověno 

Formulace ustanovení bude změněna – budou 

výslovně uvedeny dva kroky vypočtu, nejprve 

výpočet celkové procentní míry snížení nebo 

zvýšení a následně samotné zvýšení nebo 

snížení podle této celkové procentní míry. 

129.  § 14 

Nadpis by měl být pod číslem paragrafu, neboť se obsahově 

již nevztahuje k § 15. 

Vyhověno jinak 

Předkladatel souhlasí s připomínkovým 

místem, nicméně na základě vypořádání jiné 

připomínky budou v návrhu uvedena dvě 

ustanovení výlučně o náhradě za ztrátu času, 

takže skupinový nadpis bude nyní v souladu 

s legislativnětechnickými požadavky. 

130.  § 15 

Doporučujeme vložit nadpis ustanovení „Náhrady za 

konzultanta“. 

Vyhověno jinak 

Ustanovení o náhradách týkajících se 

konzultanta bude opatřeno nadpisem. 

131.  § 17 

V návaznosti na výše uvedenou připomínku ohledně 

vytvoření přechodných ustanovení doporučujeme ve 

vyhlášce stanovit výslovně pravidlo, jak bude znalečné 

počítáno v případě znaleckých posudků, jejichž zpracování 

Nevyhověno 

Navrhované přechodné ustanovení nemůže být 

součástí návrhu, neboť by se vztahovalo též 

k zákonné právní úpravě (§ 17 až 19 zákona č. 

36/1967 Sb.). 
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zasahuje jak do doby před, tak po účinnosti zákona  

a vyhlášky.  

Doposud navrhované ustanovení o účinnosti v důsledku 

toho označit jako § 18. 

132.  Příloha č. 1 

Je zcela nedůvodné a nespravedlivé, aby úkony pod body 1., 

2. a 3. byly ohodnoceny vždy stejnou paušální sazbou. 

V praxi totiž mohou tyto úkony být spojeny jak s relativně 

jednoduchými případy a znaleckými posudky, tak s velice 

komplexními spisy. Pokud nebude nalezena přesnější 

kalibrace paušální odměny, navrhujeme tyto úkony 

oceňovat časovou odměnou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně vysvětleno, částečně vyhověno 

Situace uvedená v připomínce je řešitelná podle 

§ 3 odst. 3, ustanovení však bude upraveno, aby 

tato skutečnost byla více zřejmá. 

133. Spolek 

soudních 

znalců České 

republiky, 

region Jižní 

Čechy 

Předkladatel prokazuje, bohužel, elementární neznalost 

prostředí znalecké činnosti, ale i prostředí obecně 

podnikatelského a falešně srovnává znalce se zaměstnanci, 

kterými ovšem nejsou, dále srovnává chybně inflaci a 

chybně vykládá adekvátnost sazeb v r.2003 

 

ad 1) 

Už sám fakt, že se v analýze k textu o výši odměn pro 

znalce, tedy nejrenomovanější odborníky svých oborů 

vědecké úrovně, na něž mj. klade nový znalecký zákon 

velmi přísné nároky a odpovědnosti, vyskytují srovnávání 

platů pomocných dělníků ve stavebnictví je signifikantní a 

je fakticky dokladem pohrdání nad znaleckou činností. 

S ohledem na reakce našeho okolí a již evidované nebo 

avizované rezignace znalců se snad nabízí vedlejší otázka, 

zda to vše není záměr. My stále věříme, že nikoliv. 

Naprosto odmítáme poměřování s platem. Znalec není 

zaměstnanec soudu nebo státu, jeho odměna není měsíční a 

trvalá, nezávislá na to, zda má práci má či nikoliv. 

Vysvětleno 

Předkladatel v závěrečné zprávě o posouzení 

dopadů regulace (RIA) v části nadepsané 

„definice problému“ popsal, na jaké úrovni je 

v současnosti odměňování znalců a náhrady 

náležející znalcům. 

Předkladatel nezastává stanovisko, že současná 

výše znalečného je v pořádku. Předkladatel 

usiluje o zvýšení znalečného. Může tak ovšem 

činit pouze v mezích fiskálních možností státu. 

Stát v současnosti nedisponuje všemi 

potřebnými daty. Dosud poskytovaná data 

nejsou dostatečně strukturovaná. Získávání dat 

stát plánuje a činí konkrétní legislativní i 

nelegislativní kroky k jejich získání v budoucnu 

(předkladatel má zejména na mysli novou 

úpravu způsobu vyúčtování znalečného a 
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Předkladatel se tedy musí rozhodnout, zda hodlá znalcům 

platit pravidelnou měsíční odměnu, poskytovat jim 

dovolenou, odstupné/odchodné, další benefity jako svým 

jiným státním zaměstnancům apod. Pokud ano, pak je 

srovnání s platy na místě, ale v tom případě je celý text 

vyhlášky irrelevantní, neboť odměna je stanovena jako ad 

hoc, pouze za úkon nebo za hodinu skutečně vykovávané 

činnosti, která není pracovním poměrem. 

Pokud má platit toto znění, pak nelze vycházet ani z platů, 

ani z tzv. možností státního rozpočtu, ale jedině z ceny 

obvyklé, případně z takové ceny, za kterou budou ochotni 

špičkoví odborníci vykonávat tak rizikovou činnost, jak jí 

ustavil znalecký zákon. V takovém případě musí 

předkladatel ovšem měřit měřitelné. Je až k nevíře, že 30 let 

po změně společenských poměrů, kdy funguje tržní 

hospodářství, existují hlasy (asi v jakési bublině), které mají 

představu, že znalectví je stále tím „přivýdělkem“ 

k pracovnímu poměru v socialistické organizaci, případně 

přilepšením pro důchodce. 

Je nejvyšší čas z této bubliny vystoupit a snad není složité 

zjistit kolik stojí „úkon“ kadeřníka, nebo jaká je hodinová 

sazba ve značkovém servisu automobilů. Případně kolik se 

účtuje za výkony ve stavebnictví. Kolik je ale reálná mzda 

těch, kteří všechny výše uvedené úkony vykovávají? Je to 

logicky vždy jen zlomek, neboť zde existují nepřímé 

náklady, které máme všichni a má je i státní aparát. I náklady 

státu na výkon jeho činnosti obsahují režii a nejsou jen 

mzdami státních zaměstnanců. Pro srovnání - nechť si 

předkladatel analyzuje hodinové sazby dodávek právních 

služeb, vysoce odborných konzultací nebo IT služeb. To 

jsou ceny srovnatelné za práci odborníků významu znalců, 

přičemž ani tyto osoby často nemají nejen tolik odbornosti, 

vedení evidence znaleckých posudků, pokud jde 

o formát zapisovaných údajů, dále chystanou 

samotnou evidenci znaleckých posudků). 

Předkladatel se obává, že argumenty 

metodologického rázu uvedené v připomínce 

jsou zpravidla příliš obecné, resp. nejsou 

vztaženy konkrétně ke znalcům.  

Žádoucí změny ve znalectví vyžadují 

dlouhodobý, soustředěný a kvalifikovaný 

postup, kterým by mělo být dosaženo celkové 

změny k lepšímu (jednotlivé výsledky se pak již 

dostaví). Je přitom zřejmé, že tento proces může 

být jen postupný. Účast zástupců odborné 

veřejnosti na tomto procesu je přitom nezbytná.  
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ale ani tolik povinnosti a hmotné či trestní odpovědnosti 

jako právě znalci. Jejich ceny jsou v r.2020 ovšem zcela jistě 

vyšší než 1000 Kč/hod. 

Obvykle se udává, podle různých zdrojů, že režijní náklady 

jsou mezi 30-60 % z obratu, podle druhu, zbytek tvoří tedy 

reálná odměna, osobní náklady. 

Pokud hodlá předkladatel vycházet z ceny práce, věrohodně 

lze vycházet ze zdroje ČSÚ : 

 Měsíční náklady práce v třídění podle sekce CZ-NACE, 

zdroj: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&skupId=854&f=TABULKA&z=T&katalog=30852

&pvo=MZD12-A&pvo=MZD12-A&str=v408 

Pro rok 2018 je typ M (Profesní, vědecké a technické 

činnosti) průměrný náklad práce 53340 Kč. 

Při adekvátní aktualizaci do r.2021 (odhadem +20%) to činí 

cca 64 000 Kč. Při fondu práce cca 1800 hod je to 360 

Kč/hod. To odpovídá průměrnému pracovníkovi technické 

profese, zahrnujíc málo odborné profese, začínající 

pracovníky apod., Tedy rozhodně nikoli špičkovému nebo 

mimořádně zdatnému odborníkovi, z jejichž řad se mají 

rekrutovat zájemci o znalectví (při vědomí všech nároků a 

rizik), a především by měl sám stát mít zájem, aby ty 

největší odborníky pro výkon znalectví motivoval. 

Reálný náklad práce je tedy odhadem mezi 150-200 % takto 

určené ceny, tj. 540-720 Kč/hod, musí obsahovat cenu práce 

nadprůměrných až špičkových odborníků a zahrnovat 

přirážky za mimořádná rizika a požadavky, které na znalce 

klade znalecký zákon, vč. např. výkaznictví, zkoušek, 

kontrol, a včetně omezení, které znalec má (omezení etická 

i podnikatelská-podjatost, důvěrné obchodní informace 

apod.) 
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Pokud má odměna obsahovat i režii kanceláře, pak musí být 

adekvátně zvýšena. Tyto náklady mají svou fixní (např. 

nájemné, energie) i variabilní složku (spotřební materiál, 

stroje, do jisté míry software, apod). Nelze je tedy přesně 

určit ve vztahu k odměně, neboť čím nižší odměna je, tím 

jsou relativně vyšší náklady a opačně. Při průměrně ceně 

odměn 630 Kč/hod je 40% nákladů 250 Kč/hod, což je číslo 

spíše nižší, zejména u profesí více odborných, vyžadující 

větší prostor nebo náročnější zařízení či vzdělání, nebo také 

u profesí specifických, s menším počet posudků, kde se 

kumulují fixní náklady, které se pak nutně musí rozpočítat 

vyšší cenou do nižšího počtu hodin. 

Náklady tzv. hotové jsou obvykle minoritní a jejich 

vykazování je složité, pracné, tím i nákladné 

Mezi variantou celkové sazby (kolem 900 Kč/hod) a sazbou 

odměny+náklady se kloníme k variabilnější kombinované 

sazbě. To by umožnilo (do budoucna) rozlišovat náklady 

pode oborů specifických případů nebo daného znalce (znalci 

by měli mezi sebou případně soutěžit svými režijními 

náklady, nikoliv odměnou). Tímto poukazujeme na nešvar 

soutěžení cen znaleckých posudků státními orgány, kdy 

logicky za nejnižší cenu odměny dostanou obvykle také 

nejnižší kvalitu. 

Odměnu navrhujeme sjednotit, základní sazba min. od 900 

Kč/hod nebo 650 Kč/hod + 40% režie 

Hotové výdaje jsou termín legislativně neupravený, výčet ve 

vyhlášce působí taxativně, ale není konečný, což bude (opět) 

způsobovat problémy. Ponechat jen pro přímé výdaje typy 

kolky, poplatky 

Zavedením režijní složky se řada tzv. hotových výdajů 

vykazovat nebude, resp. odpadne motivace. 
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2) Předkladatel sám sebe usvědčuje, že nemá schopnost 

věrohodně vyhodnotit dopady regulace na státní rozpočet, 

tvrdíc, že nemá relevantní podklady. Přestože každoročně 

sbírá data přímo od znalců prostřednictvím „Přehledů“ a 

současně má k dispozici všechny, dnes již značně pokročilé, 

elektronizované a propojené evidence státu a jeho složek. 

Důvodová zpráva neobsahuje žádná relevantní data, ani 

způsob, jakým byly navrženy a posléze vyhodnoceny 

varianty. Existuje vážné podezření, že použitá data a z nich 

odvozená tvrzení nejsou pravdivá 

 

ad 2) 

Velice pochybujeme o správnosti dat. Podle našeho názoru 

má zvýšení odměn znalců naopak pozitivní dopad do státní 

rozpočtu. Čím vyšší odměny znalců jsou, tím vyšší je 

příjem státního rozpočtu. V důvodové chybí výkaz, zda 

náklady na posudky jsou věci přímo hrazené státním 

rozpočtem a nijak nerefundované, nebo zda jde např. o 

náklady soudů, o kterých následně soud rozhoduje a 

účastníkům je přikazuje k úhradě. I kdyby šlo o náklady 

státu, pak je zde nezanedbatelná množina případů, kdy 

z vyšší odměny (civilní soudní věci, běžné občanské 

případy, podnikatelské a obchodní věci) plyne logicky vyšší 

příjem z daně z příjmů, DPH, zdravotního a sociálního 

pojištění a dále z dalších daní, které plynou z útraty 

zdaněných příjmů. Tuto analýzu důvodová zpráva vůbec 

neobsahuje a je tedy nevěrohodná. 

Nevěrohodná jsou i data o údajné aktualizaci (indexaci 

stávajících odměn) na současný stav, resp. k datu účinnosti. 

Data v materiálu chybí, stejně jako odkazy na neexistující 

stránky v RIA. 
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Stav k r.2021 je nutné buď odhadovat a nebo měřit 

relevantní období, tzn. nikoliv r.2003, ale dobu vzniku 

poslední úpravy, tj. 2001-max.2002m resp. posledních 18 

let (rozdílová doba aktualizace) 

Průměrná hrubá měsíční mzda v r.2001 byla 14378 (zdroj 

ČSÚ), v r. 2019 byla 34111 Kč. Růst o 137%, tedy 

násobkem cca 2,4. 
Sazba 350 Kč se tedy tímto prostým aktualizačním 

aspektem musí zvýšit na 840 Kč/hod s účinností od 1.1.2021 

a dále růst podle vývoje mezd. V této aktualizaci ovšem není 

zahrnuto povinné pojištění, přísnější požadavky na znalce a 

jejich výstupy, výrazně vyšší pokuty a postihy obecně a 

další rizika. Tomu odpovídá minimálně částka 900 Kč/hod 

pro rok 2021. 

Inflace je ve skutečnosti vyšší, jak strukturální, tak 

z hlediska relevantního časového období, ale především zde 

nejde vůbec o inflaci (tedy o to, aby znalci měli stejně drahý 

chléb a máslo jako v r.2003), ale o reálné příjmy, které v 

hospodářství existují a jsou případně v nějakém poměru. 

Státní rozpočet má příjmy ve vazbě na HDP a příjmy 

obyvatelstva. HDP vyrostlo za posledních 18 let o 100%, 

tedy na dvojnásobek (viz data ČSÚ), mzdy o 2,4 násobek. 

Příjmy státní rozpočty v r.2001 činily 626 mld Kč, příjmy 

v r.2019 (po 18 letech) 1523 mld Kč, zdroj wikipedie. 

Nárůst násobkem 2,43 
S ohledem na konstantní znalecké odměny, ale rostoucí 

státní rozpočet, uspořil stát (nedůvodně, nespravedlivě a na 

úkor znalců) na výdajích v součtu za 18 let řádově několik 

miliard korun. A současně o mnoho miliard přišel, protože 

přišel o zdanění vyššího výdělku. 

Za nepřijatelné považujeme „předpokládanou“ revizi po 5 

letech. Všichni víme, že na revizi čekáme 18 let. Není 
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záruka, že se situace nebude opakovat. S inflací se každý 

další rok, kdy není odměna aktualizována, dostáváme 

k faktickému propadu naší kupní síly, resp. reálného čistého 

příjmu. 

I s ohledem na dluh, který stát má v tomto směru vůči 

znalcům, kteří vykonávali 18 let činnosti za stále klesající 

reálný příjem, kdy fakticky každá rodina znalce byla rok od 

roku chudší, by bylo jedině přípustné, kdyby sazba od 

1.1.2021 byla stanovena jako cílová odhadovaná kupní síla 

odměny v r.2026, tj. promítnutím posledních let růst mezd 

asi na úrovni 1500 Kč/hod. 

Navrhujeme sazbu (soudních) znalců navázat stejným 

způsobem jako jsou platy soudců, poslanců apod. 

Připomínám, že sazba byla změněna v r.2003 po značně 

dlouhých debatách a urgencích zjevně nízké ceny. Už 

v době aktualizace odměny bylo slibováno, že nejpozději 

v nejbližších letech dojde k zásadnímu přepracování a 

zvýšení sazeb. Už od r.2003 je ve většině případů soudy 

přiznávají (právě s ohledem na předchozí vývoj) horní sazbu 

350 Kč/hod, která je tedy cenou obvyklou už v r.2003. 

Samo ministerstvo už před mnoha lety navrhovalo podstatně 

vyšší sazby než nyní. Stávající návrh je tedy jakýmsi 

oprášením už zastaralého návrhu, bez aktualizace, resp. 

reflexe skutečného stavu.  

3) Předkladatel, vědom si faktu, že odměny znalců jsou 

téměř jistě nejdéle neaktualizovanými odměnami všech 

osob vůbec (srovnej růsty platů úředníků, policistů, učitelů, 

soudců, státních zástupců atd.), čímž po 18 let (!!!) 

docházelo k faktickému chudnutí znalců, a to ve prospěch 

státního rozpočtu bezskrupolzně zneužije téma COVID, aby 

znovu „vylepšil“ rozpočet na úkor znalců, ačkoliv si ho 

fakticky takto vylepšuje už posledních 18 let 
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ad 3) 

Všechna „proti-covid“ opatření státu spočívají ve 

vyrovnávaní propadu příjmů, bonusech, příplatcích, 

dotacích, zárukách, poukázkách na služby (voucherech), 

vracení už zaplacených daní apod. 

V takové situaci, kdy se všem a všude přidává, je zcela 

irrelevantní zkrátit znalce na jejich odměnách. Znalci tedy 

mají platit mimořádné výdaje státu?? Opak by měl být 

skutečností! 
Pokud hodlá stát zavést protiCOVID opatření do vyhlášky, 

navrhujeme mimořádnou přirážku +20% v r.2021 oproti 

sazbám v r.2022. 

Zejména tehdy, kdy zde existuje při nejmenším morální dluh 

vůči těm znalcům, kteří 18 let vykonávali činnost za 350 

Kč/hod a důvěřovali každoročním slibům o změně, je 

takový návrh trapný a nedůstojný. 

Pokud nějaké přechodné ustanovení, pak navrhujeme, aby 

stát dorovnal státem zaplacené znalečné v poměru růstu 

mezd, a to za poslední 3 roky. Lze-li vrátit např. daň 

z nabytí, lze jistě i toto.  Bylo by to slušné, bylo by to i 

správně selektivní, bylo by to sociální a zapadalo by to i do 

COVID hospodářské politiky. V neposlední řadě by to 

motivovalo zůstat ty, kteří již jsou na odchodu, zpravidla 

největší a nejzkušenější odborníky, kteří mj. právě kvůli 

růstu mezd v jiných segmentech stále více ztrácejí i 

ekonomický důvod znalectví vykonávat. 

Kromě toho, protože platí, že státní rozpočet ve svém 

důsledku naopak díky vyšším znaleckým odměnám bude 

mít kladné saldo, je zvýšení znalečného jasným krokem pro 

stabilizaci veřejných rozpočtů 
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V neposlední řadě je zvýšení znalečného také krokem, aby 

se posudky nenadužívaly, aby měly větší váhu, což povede 

opět jen ke zkrácení řadu řízení, tím zvýšení efektivitu státu 

a zlevnění jeho provozu. 

 

134.  Dále navrhujeme : 

preferovat tarifní a paušální odměny 
Nevyhověno 

Předkladatel připomínce rozumí, nicméně 

předkladatel navrhuje v maximální možné míře 

zachování současné struktury odměňování. 

K možnosti podstatné změny systému 

odměňování předkladatel odkazuje na 

vypořádání první připomínky připomínkového 

místa výše.  

135.  přirážky a srážky – podle nás je text zřetelný a mají se srážky 

a přirážky násobit, nikoliv sčítat. Např, tedy úkon 

„méněcenný“ za 70% sazby by měl v neděli mít cenu 0,7 x 

1,5 = 105% základní sazby. 

Vysvětleno 

Ustanovení požaduje výpočet celkové procentní 

míry, nestanovuje se, zda se bude sčítat, 

odečítat, nebo násobit. 

136.  možnost obecného snížení odměny na 80%, typicky pro 

velmi jednoduché (lze-li to u posudku takto označit) určené 

např. pro začátečníky. Např. soud, policie, úřad nechť si 

sjedná náročnost úkolu nejlépe dopředu. Složité případy 

může dávat zkušeným odborníkům s přirážkou. 

Nevyhověno 

K možnosti podstatné změny systému 

odměňování předkladatel odkazuje na 

vypořádání první připomínky připomínkového 

místa výše. 

137.  náklady konzultanta nám připadají zbytečně rozváděné. 

Pokud má znalec souhlas s přibráním konzultanta, pak mu 

platí obvyklou cenu (a to je jediné kritérium), která obsahuje 

všechny jeho náklady i odměnu. Běžný stav tržního 

hospodářství. Více není třeba. 

Vysvětleno 

Vyhláška je prováděcí právní předpis a 

konkretizuje úpravu obsaženou v prováděném 

zákonu (zákon č. 254/2019 Sb.). 
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138.  způsob jakým se ukládá podat vyúčtování je také značně 

„kostrbatý“ 

Proč nestačí např. 3 věty ve smyslu : 

Vyúčtování musí být přehledné a kontrolovatelné. 

Vyúčtování musí obsahovat jednotlivé položky a jejich 

ceny, mezisoučty, DPH a součet celkový. Případná záloha 

musí být ve vyúčtování vyrovnána 

Nevyhověno 

Poznatky předkladatele bohužel nasvědčují 

tomu, že je nezbytné způsob vyúčtování upravit 

výslovně. 

S obecným požadavkem na přehlednost a 

kontrolovatelnost předkladatel souhlasí a do 

návrhu jej doplní. 

139.  náhradu režijních nákladů bychom připustili variovat podle 

druhů profesí nebo náročnosti úkonu (30-60%) 
Nevyhověno 

K možnosti podstatné změny systému 

odměňování předkladatel odkazuje na 

vypořádání první připomínky připomínkového 

místa výše. 

140.  ke zvážení : v nejčastější profesi (odhad nemovitostí) zařadit 

tarifní/podílovou odměnu, viz tabulka v revidovaném textu 

vyhlášky 

Nevyhověno 

K možnosti podstatné změny systému 

odměňování předkladatel odkazuje na 

vypořádání první připomínky připomínkového 

místa výše. 

141.  možnost, aby si znalec, kromě konzultanta přibral i 

„pomocníka“. Zlevní se tím práce, které jinak účtuje jako 

znalec nebo jako hotové výdaje službami třetích stran 

(judikováno) 

Vyhověno 

Úprava byla takto míněna. Do výčtu hotových 

výdajů znalce budou výslovně doplněny 

náklady spojené s přibráním pracovníků na 

pomocné práce (bude v zásadě převzata 

dosavadní právní úprava, srov. § 18 odst. 2 

zákona č. 36/1967 Sb.). 

142.  za výslech znalce, kromě hodinové odměny, přidat i 

paušální složku. Není pravda, že výslechy jsou málo časté, 
Nevyhověno 
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naopak, čím dál častější, v trestním řízení fakticky povinné. 

Jedná se často o úkon stresový, kdy znalec čelí smršti otázek 

ze všech stran, musí být pečlivě připraven, např. i adekvátně 

ošacen, na jeho okamžitém výkonu a schopnosti rychle 

uvažovat a reagovat závisí často závažné rozhodnutí soudu. 

Tomuto významu neodpovídá odměna, kdy typicky se 

neuznává příplatek za mimořádnost, ale pouze základní 

hodinová odměna, takže znalce odchází po 2 hodinách 

„mučení“ v lepším případě se 700 Kč v kapse, zatímco 

advokáti, kteří ho „grilovali“, mají tarif za takový výslech 

nejméně o řád vyšší. Ocenili by se tak zdatnější a zkušeností 

znalci, protože právě takové si soudy vybírají. 

K možnosti podstatné změny systému 

odměňování předkladatel odkazuje na 

vypořádání první připomínky připomínkového 

místa výše. 

143.  Perlička na závěr : povolení k použití motorového vozidla je 

v dnešní době opravu směšné. Vycházíte z původního textu 

a doby, kdy můj otec začínal (před 50 lety) znaleckou 

činnost a auto bylo značně řídkým a drahým/luxusním 

způsobem dopravy. Mnohé znalecké přístroje jsou dražší 

než auta a cena dopravy je často podobná autem i vlakem..to 

je opravdu značně přežilé ustanovení… 

 

Nevyhověno 

Úprava je založena na právní úpravě 

svědečného (srov. k tomu též § 28 odst. 5 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve vztahu k ušlé mzdě 

a k ušlému platu) dle § 30 odst. 2 ve spojení s 

§ 33 odst. 1 vyhlášky č. 37/1992 Sb. 

144.  Celkové hodnocení : 

Za naprosto zásadní připomínku považujeme chybný 

algoritmus určení spravedlivé odměny znalce a dopady na 

státní rozpočet 

Navrhujeme do vyhlášky podstatně systematičtější tvorbu 

znalečného, která mj. umožní selektovat náročnější a méně 

náročnější úkony. Tím také zavádíme úsporu na znalečném. 

Prokazujeme, že dopady do státního rozpočtu jsou kladné a 

výdaje, jakkoliv v důvodové zprávě dosti nevěrohodně 

vykazované, jsou v reálných cenách max. na úrovni r.2003 

Připomínáme, že jsme byly oslyšeni při tvorbě znaleckého 

zákona, do kterého se tak nedostaly naše návrhy, kterými by 

Vysvětleno 

Odkazujeme na vypořádání první připomínky 

připomínkového místa výše. 
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došlo k zrychlení a zkvalitnění řízení, ve kterých se 

používají znalecké posudky. Místo toho byl přijat zákon, 

který je nevyvážený a spolehlivě odradí špičkové 

odborníky. Místo úspory času a prostředků, generuje zákon 

další nároky na znalce i státní aparát. Byl přijat restriktivní 

zákon trestající každou drobnost. Zbývá poslední motivace, 

jak udržet stávající a přitáhnout nové vysoce kvalifikované 

odborníky do znalecké obce, a to adekvátní odměna. 

Stát si musí uvědomit, že znalci, a zejména ti špičkoví, 

rozhodně znalci být nepotřebují, snadno se uživí jinak. 

Z prestižního povolání se díky shora uvedenému stane 

společenstvo málo schopných, případně všeho schopných. 

Ani jedno není zájem státu. Stát se, bohužel, tváří, že znalci 

jsou jakousi samozvanou, živelně vznikající skupinou, se 

kterou je třeba bojovat, omezovat jí a trestat. Opak je 

pravdou. Stát své znalce jmenuje a stát nese odpovědnost za 

jejich případnou nekvalitu. Stát má (mít) eminentní zájem 

na existenci nejkvalitnější možné formy znalectví, stát je 

iniciátorem znalectví a stát má povinnost zajistit nejlepší 

podmínky pro jeho výkon. V zájmu státu. 

Obvyklé ceny vysoce odborně kvalifikovaných osob na 

reálném trhu práce jsou Vám jistě dobře známy.  

Např.  zde: 

ve sněmovním tisku 683/0 uvádíte (a správně), že reálná 

odměna advokáta je mezi 2000-4000 Kč/hod (str.64 

dokumentu). 

Předpokládám, že jde o průměrnou cenu průměrného 

advokáta 

Znalec by měl být ve své profesi nikoliv průměrným, ale 

spíše vysoce nadprůměrným odborníkem. 

O kolik je horší průměrný vysokoškolsky vzdělaný, 

zkušený a certifikovaný technik než vysokoškolsky 
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vzdělaný právník? 

a o kolik lépe by měl být placen nadprůměrný odborník, ať 

už v oblasti práva nebo /zpravidla technických oborů? 

Opravdu si myslíte, že 250 nebo i 500 Kč/hod je adekvátní 

odměna za tuto práci, když jinde, za práci podobnou, 

uznáváte desetinásobek? Komu a proč stojí za to tento 

výsměch? 

Jen tento týden jsem (jak v reakci na text vyhlášky, tak 

obecně k přístupu státu ke znalcům) obdržel avizované 3 

rezignace mých kolegů. 

Doplním ještě pár věcí z praxe : 

Už od r.2003 a rozhodně nejméně 10 let zpět soudy 

přiznávají 350 Kč/hod jako běžnou sazbu. Jen vyjímečně 

se najde „snaživec“, který si dá tu práci  a „škáluje“ cenu 

práce znalce místy pod úroveň ukrajinských dělníků 

Judikováno a praktikováno (mám desítky takových 

rozhodnutí), že k odměně přiznává soud i pod položkou 

„hotové výdaje“ to, co je režie kanceláře. Obvykle 20-40% 

plus. 

Pokud byste vydali vyhlášku stávajícího znění, kdy toto 

fakticky znemožníte, dostanete cenu znalečného před 

r.2003! 

Už 2 roky si dopisuji se soudem 1.stupně (kontra ty desítky 

rozhodnutí) ohledně vyúčtování znalečného, který mi 

nechce uznat částku cca 3000 kč nákladů (z celkového 

znalečného asi 20.000 Kč složité trestní kauzy dotačního 

podvodu) K výzvě soudu jsem dokonce sestavil podrobný 

výkaz nákladů kanceláře, ze kterého plyne, že konkrétně 

moje kanceláře má, resp. měla před 2 lety, ve vztahu k mé 

osobě paušální náklady cca 250 Kč/hod (nemám problém 

zaslat). Při 350 Kč/hod jsem po odečtení daní a pojištění v 

záporu. 
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Toto „dopisování si“, ale i další agenda, včetně např. 

poslední dobou populárního odvolávání účastníků proti 

znalečnému, případně moje odvolávání proti 

prvoinstančnímu rozhodnutí (a zatím mi v drtivě většině 

odvolací soud vyhověl) také stojí (někdy značný) čas a tím 

i peníze, na které roky čekám. Kde se toto zohlední v sazbě 

znalečného? 

Celá tato agenda je členitá a má mnoho aspektů 

konkrétních situací. Obávám se, že vůbec netušíte, kde je 

reálná praxe. 

Naprostá většina mých kolegů se práci pro soudy a další 

složky státní moci (za tyto sazby) úspěšně vyhýbá. Pár nás 

zůstává, ale současně se tím umetá cestička těm, kteří si 

„na to umí zajít od lesa“. I to je důsledek toho, když 

pokřivíte (jednotkové) ceny. 

Dále - já se např. právě vrátil od soudu, jehož jediným 

předmětem jednání byl můj 2 hodinový výslech. Dostanu 

700 Kč + možná 2 hodiny za přípravu, takže řekněme 1400 

Kč. Odměna advokáta za stejný čas účasti i přípravy je 

nejspíš o řád (nulu) vyšší. Odvádíme v tu chvíli stejně 

kvalifikovanou práci, při vší úctě jsem v tu chvíli hlavní 

osobou v řízení spíš já. Co tedy např. odlišit znalečné na 

běžné a na tyto situace. Proč by např. neměl mít znalec 

nárok na stejnou odměnu jako advokát za stejný čas účasti 

před soudem? 

Dále např. v našem oboru nám byla zrušením daně z nabytí 

sebrána část práce-znalecké posudky pro tato daňová 

řízení. 

Kromě toho, že tím stát přichází o řadu velmi cenných 

informací, které do té doby z posudků o nemovitostech, 

které byly předmětem převodu získával (fakticky zdarma), 

přišel stát retrospektivní účinností zcela nesmyslně o už 
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zaplacenou daň. Není ani pravda, že zrušení daně mělo 

podpořit údajně v krizi krachující trh nemovitostí nebo 

zvýšit dostupnost bytů. Nic takového se nestalo a ani se to 

nedalo čekat. Trh nebylo třeba oživovat, je zcela funkční a 

ceny stále rostou. Zvýšení cen klidně mohlo být reakci na 

zrušení daně. Takže se žádná zvýšená dostupnost bytů 

nestala, naopak, stát pouze přišel o miliardy, které přesunul 

do kapes prodávajících. V krizi, když je nejvíc potřebuje. 

A ve stejné krizi, kdy pumpuje stovky miliard na oživení 

ekonomiky kdekomu, se znalcům nejen bere práce, ale 

ještě se jim fakticky (jako každý rok) sníží odměna? 

Argumenty, že na to státní rozpočet nemá jsou naprosto 

liché. Kromě toho, že jsem skálopevně přesvědčen, že v 

důsledku komplexního výpočtu výběru daní ze znalečného 

(nikdo nikdy neudělal) stát už roky přichází o příjmy právě 

proto, že znalečné ještě nezvýšil, současně značně ušetřil 

na těch posudcích, které skutečně platí stát, a to proto, že 

každoročně se příjmy státního rozpočtu zvyšují, ale 

odměna zůstává. I kdyby byla pravda (není), že se náklady 

státu vs. jeho příjmy zvýší, a zvýší třeba o desítky nebo i 

stovky milionů, není to vůbec žádné měřítko, žádný 

relevantní argument (ve vztahu k hodnotě a společenské 

nezbytnosti té služby). Je to pod rozlišovací schopnost 

možností rozpočtu. 

Opravdu je cílem definitivně zašlapat do země všechny, 

kteří až dosud dělali znalce spíš z morální odpovědnosti a 

cti než pro výdělek? A Čekali 18 let na zásadní nápravu? Je 

smyslem odradit všechny dnešní a budoucí odborníky, 

kterým nikdy nebude stát za to být špatně placeným 

sprostým podezřelým, který je jednou nohou v kriminále? 

A mimochodem, komu se budou tito špičkoví odborníci 

odborně zodpovídat – už má MSP tým expertů, kteří se 
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dokážou podívat do očí špičkám oborů a polemizovat s 

nimi-když jim mají kontrolovat věcnou správnost 

posudků? 

Chce se říci, že stojíme, resp. stojíte na rozcestí. Ale 

přesnější je nad propastí. 

145. Spolek znalců 

České 

republiky 

1. K § 3: Odměna za znalečné neodpovídá ani po úpravě 

proti předcházejícímu odpovědnosti a náročnosti práce 

znalce, která po znalcích požadována v zákoně. Kryje pouze 

inflaci od poslední úpravy. Znalce v dnešní době nelze 

považovat za zaměstnance, který znaleckou činnost provádí 

v rámci svého volného času. Jedná se o osoby samostatně 

výdělečně činné, které tuto činnost provádí jako svoji hlavní 

činnost. Předkladatel zároveň zahrnul do této odměny tkz. 

jiné náklady podle § 11 odstavec 3. Doporučujeme provést 

přehled potřebných nákladů pro zpracování kvalitního 

znaleckého posudku. 

Nevyhověno 

Předkladatel může navrhnout pouze takovou 

výši odměny, která je z hlediska státního 

rozpočtu únosná. 

146.  2. K § 4 odstavec 1: doporučujeme přesně specifikovat 

formulaci účelně provedených úkonů, a kdo bude tuto 

účelnost posuzovat. Všechny úkony potřebné pro 

zpracování znaleckého posudku jsou požadovány po znalci, 

aby je provedl osobně. Proto se domníváme, že by měla být 

časová sazba pro všechny úkony stejná, a to v horní hranici 

podle § 3 odstavec 1. 

Vysvětleno 

Účelnost je kritérium stanovené v § 32 odst. 1 

zákona č. 254/2019 Sb., je běžně užíváno 

(pokud jde o náhradu nákladů, hotových výdajů 

apod.), přičemž je převzato z dosavadní právní 

úpravy znalectví, srov. § 18 odst. 2 zákona č. 

36/1967 Sb. Účelnost posuzuje zadavatel při 

rozhodování o znalečném. 

147.  3. K § 7: - viz připomínka k § 4 odstavec 1 Vyhověno 

Budou doplněna kritéria posouzení, která budou 

inspirována § 25 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

148.  4. K § 11 odstavec 3: součástí jiných nákladů není podle 

návrhu vyhlášky odměna konzultanta. Konzultanta 

odsouhlasuje zadavatel posudku a většinou se jedná o znalce 

Vyhověno 
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v jiném oboru, popřípadě geodetická práce, které podle nás 

nelze vyloučit z jiných nákladů. Žádáme o vysvětlení, proč 

jsou odměny konzultantů z jiných nákladů vyloučeny, 

popřípadě o jaké náklady se jedná ve výše uvedených 

příkladech. 

Odměna konzultanta nebude v nové verzi 

návrhu zahrnuta do odměny znalce, návrh 

vyhlášky se přiblíží současné právní úpravě, 

kdy odměna konzultanta se nahrazuje. 

  5. K § 11 odstavec 3: rozsah jiných nákladů je pouze 

nastíněn, ale ve svém důsledku tvoří velkou část nákladů, 

spojených s prací znalce. 

-pojištění 

-pronájem kanceláře 

-vybavení kanceláře nábytkem 

-počítačové vybavení včetně software 

-zajištění přístupů na www.stránky různých provozovatelů 

za účelem zajištění podkladů 

-tiskárna 

-přístrojové vybavení pro místní šetření 

-tiskoviny a jiné běžné kancelářské vybavení 

-daňové povinnosti 

-sociální a zdravotní pojištění 

Z toho vyplývá, jak je odměna znalců nízká z pohledu 

potřeb, které musí zajistit k zpracování kvalitního 

znaleckého posudku. 

Vysvětleno 

Tzv. jiné náklady znalce jsou náklady bez vazby 

na konkrétní úkon, jde o náklady obecně 

spojené s ekonomikou provozu konkrétního 

znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu. 

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb. lze 

nahradit pouze hotové výdaje účelně 

vynaložené k provedení úkonu. V tomto právní 

úprava navazuje na dosavadní právní předpisy, 

srov. § 18 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. 

149.  6. K § 14 odstavec 3: v souvislosti s připomínkou pod 

bodem 1 tohoto materiálu je náhrada za ztrátu času 

nepřiměřeně nízká z hlediska důležitosti činnosti znalců- 

Ztráta času by měla být ve výši odměny, protože v době 

cesty k jednání mohl znalec provádět další znaleckou 

činnost v rozsahu dle § 3. 

Vyhověno 

Náhrada se bude zásadně určovat ve výši ušlého 

výdělku. Při určování výše ušlého výdělku se 

bude postupovat jako dosud, srov. § 28 odst. 5 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

150.  7. K příloze č. 1, bodu 3: paušální odměny neodpovídají 

času, který znalec tráví nad jednotlivými úkony. Jako 

příklad u znalců v oboru ekonomika a stavebnictví je 

například seznámení se se soudním spisem ve spisovně 

Vysvětleno 
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soudu. Tento úkon závisí na rozsahu spisu. Při rozsáhlejším 

spisu je může přešetření trvat i několik hodin. Dalším 

případem je vyhledávání realizovaných prodejů nemovitostí 

v registru katastrálního úřadu, což je jedna ze základních 

činností znalce v rámci nálezů a analýzy případu. Žádáme u 

zahrnutí tohoto úkonu do činnosti znalce do odměn pod § 3. 

Návrh již nyní obsahuje úpravu řešící tento 

problém, srov. § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky. Tato 

úprava bude zpřesněna. 

151. Česká 

společnost 

biomedicínskéh

o inženýrství a 

lékařské 

informatiky 

České lékařské 

společnosti J. 

E. Purkyně a 

Česká 

společnost pro 

zdravotnickou 

techniku 

Českého svazu 

vědeckotechnic

kých 

společností 

1.Návrh vyhlášky o znalečném 

Z našeho hlediska je problematické, pokud se má takováto 

vysoce specifická a náročná činnost ohodnocovat méně, 

než jiné činnosti s nižší náročností, různé typy 

vzdělávacích přednášek v uvedené oblasti (běžné je za 1 

hodinu přednášky 800 Kč). Podle našeho názoru je tedy 

potřeba, aby došlo ještě k dalšímu navýšení částek. Kromě 

toho si musíme uvědomit, že znalec musí být pojištěn a 

výše pojištění není pokryta znalečným za posudky, pokud 

je znalec současně v hlavním pracovním poměru k jinému 

zaměstnavateli. Současná praxe, 

kdy prostudování, např. soudního spisu a tudíž odborné 

problematiky nějakého sporu, je považováno za nejméně 

hodnocenou činnost, je špatná praxe. Ten, kdo to čte, musí 

té problematice rozumět a mnohdy si musí mnoho 

souvislostí dovozovat.  

 

Navrhujeme tudíž, aby základní sazba byla 800 Kč a od té 

se vše odvozovalo. 

 

Nevyhověno 

Předkladatel nemá jinou možnost, než 

respektovat současnou ekonomickou situaci, 

resp. i přepokládanou budoucí ekonomickou 

situaci. 

152. Unie státních 

zástupců České 

republiky 

 1) K 3 odst. 2:  
Předmětné ustanovení je svojí povahou ustanovením 

přechodným, které činí dočasnou výjimku z výše odměn 

znalce toliko pro rok 2021. Uvedené ustanovení by tak mělo 

být systematicky zařazeno jako přechodné ustanovení na 

konec vyhlášky před ustanovení o účinnosti. 

Nevyhověno 

Ustanovení bude na základě vypořádání jiné 

připomínky bez náhrady vypuštěno. 
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153.   2) K § 10:  
Předmětné ustanovení není dostatečně určité. Z odůvodnění je 

zřejmé, jakým směrem jde úmysl předkladatele, ale tomuto 

uvedený text zcela neodpovídá. Předmětný text dovoluje i ten 

výklad, že by se předmětné procentní sazby sčítaly, což 

zjevně není záměrem. Přehlednější se v tomto směru jevila 

původní koncepce § 20 vyhlášky č. 37/1967 Sb.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

Ustanovení bude doplněno, aby z něj výslovně 

vyplývalo, že nejprve se vypočte celková 

procentní míra snížení nebo zvýšení a následně 

se podle této celkové procentní míry zvýšení 

nebo snížení vypočte. 

- Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

bez připomínek - 

- Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek - 

- Ministerstvo 

životního 

prostředí 

bez připomínek - 

- Úřad pro 

zahraniční 

styky a 

informace 

bez připomínek - 

- Úřad vlády ČR 

– Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

bez připomínek - 

- Ministerstvo 

obrany 

bez připomínek - 

- Ministerstvo 

školství, 

bez připomínek - 
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mládeže a 

tělovýchovy 

- Nejvyšší soud bez připomínek - 

- Bezpečnostní 

informační 

služba 

bez připomínek - 

- Nejvyšší 

správní soud 

bez připomínek - 

- Unie soudních 

znalců, z.s. 

bez připomínek - 

- Asociace znalců 

a odhadců ČR 

bez připomínek - 

- Společnost 

znalců a 

poradců 

v lesnictví a 

myslivosti, z.s. 

bez připomínek - 

- Česká komora 

odhadců 

majetku, z.s. 

bez připomínek - 

- Česká unie 

soudních 

znalců v lesním 

hospodářství, 

z.s. 

bez připomínek - 
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- Česká 

společnost 

certifikovaných 

odhadců 

majetku, z.s. 

bez připomínek - 

- Českomoravsk

á společnost 

soudních 

znalců, z.s. 

bez připomínek - 

- Společnost 

soudních 

znalců ze 

zdravotnictví a 

příbuzných 

oborů, z.s. 

bez připomínek - 

- Československá 

společnost pro 

písmoznalectví, 

z.s. 

bez připomínek - 

- Vrchní státní 

zastupitelství v 

Olomouci 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství v 

Brně 

bez připomínek - 
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- Krajské státní 

zastupitelství 

v Ostravě 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Hradci 

Králové 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Hradci 

Králové 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Českých 

Budějovicích 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Plzni 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Ústí nad 

Labem 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Praze 

bez připomínek - 
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- Městské státní 

zastupitelství v 

Praze 

bez připomínek - 

- Česká 

advokátní 

komora 

bez připomínek - 

- Notářská 

komora ČR 

bez připomínek - 

- Akademie věd 

ČR 

bez připomínek - 

- Vrchní soud v 

Olomouci 

bez připomínek - 

- Krajský soud 

v Ústí nad 

Labem 

bez připomínek - 

- Krajský soud v 

Brně 

bez připomínek - 

- Krajský soud v 

Ostravě 

bez připomínek - 

- Soudcovská 

unie ČR 

bez připomínek - 

- Generální 

inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

bez připomínek - 
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- Bezpečnostní 

informační 

služba 

bez připomínek - 

- Generální 

ředitelství 

Vězeňské 

služby 

bez připomínek - 

- Probační a 

mediační 

služba 

bez připomínek - 

- Rejstřík trestů bez připomínek - 

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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