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Abstrakt

V příspěvku je shrnut současný stav projednávání vládního návrhu
nového ziíkona o znalcích, zraleclcých kancelářích a zrraleclcých ústavech
v Parlamentu ČR ke konci bÍema20|9.
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Abstract

The paper summarizes the current state of discussion of the govemment's
draft of the newAct on Experts, Expert Offices and Expert Institutes in the
Parliament of the Czech Republic at the end of March 2019.
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Řadu let sleduje zna|ecká obec se smíšenými pocity pokusy
o novelizaci předpísů, upravujících znaleckou činnost, zejména
zákona č.36l|967 Sb., o znalcích a tlumočnících, jenž díky své
apolitičnosti, konkrétrrosti a stručnosti vydržel |étabeze znrěny.
Pokusy započa|y neúspěšně krátce po roce 1990 (snad proto' Že
někdo si dal za úkol aktualizovat vše, co bylo z období před rokem
l989). Byly vywářeny komise znalců, právníků, náwhy se wacely
z prvního čtení v Poslanecké sněmovně, z legislativní rady vlády;
v posledním období skončil náwh v prvním čteníjako neprojednaný
se skončením volebního období.

Ve stávajícím období Poslanecké sněmovny byl předložen zcela
nový vládní náwh, jenž dospěl dále; začátkembŤezna 20|9 by|
ve třetím čtení projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR 1pokračování by mělo být: Senát a v pfipadě
schválení prezident republiky). Na webu Poslanecké sněmovny lze
k tomuto nalézt řadu materiálů, z nichž si dovolujeme uvést některé
zajimavé' Jedná se o velký rozsah; celé zrrění si taskavý čtenář
najde na webu Poslanecké sněmovny (wvlw.psp.cz), v někteých
případech uvádíme konkrétní adresy.

Vtádní návrh zákona o znalcích, znaleckých kance|ářích
a znaleckýeh ústavech.
Sněmovní tisk 72/0i http ://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O:8&CT:72&CTI:0

Materiál je ve formátu pdf i word, má 99 stran a obsahuje náwh
textu zríkona (29 stran, 50 paragraffr + 2 přílohy - sezrram maleckých
oboru a sezrram krajských soudů s příslušnými znaleckými obory
jež jim po znalecké stránce přísluší) a důvodovou zprávu.

Návrh prováděcích vyhlášek: htp : //www. psp. cz/s qw /text/orig2.
sqw?idd:I33447. Jeden dlouhý tisk obsahuje postupně náwhy
několika déle uvedených vyhlášekl):

Vyh|áška k provedení zákona o znalcích, znaleckých kancelrířích
a zna|ecký ch ústavech; má upravovat zejména:

o Podrobnosti ýkající se vstupní zkoušky (podmínka vzniku
znaleckého oprávnění ma|ce) a forma a průběh rozdílové
zkoušky.

o Minimální limity pojistného plnění odlišně pro znalce,
aralecké kanceláře a zna|ecké ústavy'

l Zna|eckápečeť a elektroniclcý podpis.
r Náležitosti znaleckého posudku, s tím, že:

r standardy a postupy budou předkládátry ministerstvu,
které je postoupí k posouzení poradním sborům,
a budou-li vnány za vhodné pro daný obor a odvětví,
dojde na zríkladě pokynu ministra spravedlnosti kjejich
uveřejnění na jeho intenretoých stánkách,

o písemný zna|ecký posudek v listinné podobě musí
bý sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra

. připevněna k poslední straně posudku a přetištěna
maleckou pečetí; naposlední sftaně písemného posudku
připojí znalec znaleckou doložku, která bude obsahovat
označení seznamu' v němžje zna|ec zapsán, označeni
oboru a odvětví, v němžje oprávněn podávat posudky,
a číslo poloŽky, pod kterouje úkon zapsán v evidenci
znalec\ých posudků,

. titulní shana znaleckého posudku by měla obsahovat
identifikační údaje zralce, identifikační údaje osob' které
sepodílelyna vypracování zraleckého posudku a přesné
stanovení toho, na kterých částech a jak se podílely,
omaěent ,4ta|eclcý posudek.., číslo položlgl, pod kterou
je úkon zapsián v evidenci zrralecloýchposudků a sftučnou
charakteristiku předmětu zraleckého posudku,
úvod znaleckého posudku by měl obsahovat úkoly
a otázky určené zadavatelem a označeni právního
úkonu, pro kteý bude znalecký posudek použit,
samotrý znaleclcý posudek by měl obsahovat podrobný
popis předmětu znaleckého posudku, podrobný popis
skutečností, ke kterým bylo při vypracoviíní znaleckého
posudku přihlédnuto, postup ,najehožzikladě se znalec
dopracoval k odpovědím na otázky určenézadavatelem
a popis splnění jednotliých úloh,

'l Návrhy vyhlášek jsou samoďejmě pro poslance pouze informatiní. Jejich
konečné znění a vydáni je plně v kompetenci Ministerstva spravedlnosti,
jež ovšem podle dřívějších osobnich zkušeností altoÍa z projednívrini
několika nerealizovaných nove|izací vyhlríšky č. 3711967 Sb. bude @ovně
čelit tlakům jiných resortů, zejména Ministerstva vnitra, v orázcc aýšeni
znaleckých odměn za posudky pro orgány veřejné moci' PÉvě ajmcna
díky tomuto resortu výše odměn stagnuje již neuvěřite|ných | 7 kL
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. závěÍ by měl obsahovat otázky zadavatele a odpovědi
na t;rto otázk-y,

o celková struktura a obsah znaleckého posudku musí
umožňovat jeho přezkoumatelnost a ověření uvedených
postupů,

o pokud přílohy maleckého posudku tvoří samostatnou
část nesešitou se znaleckým posudkem, musí obsahovat
údaje o znaleckém posudku, ke kterému se váŽí' musí
být sešité, jednotlivé přílohy musí být očíslovány,
sešívací šňwa připevněna k poslední straně a přetištěna
znaleckou pečetí.

o Zv|áštní ustanovení o oceňování podniku: podnik musí
oceňovat vždy alespoň tři znalci společně nebo znalecký
ústav; znalecká kancelríř musí takoqÍto posudek podávat
vždy pomocí alespoň tří znalců.

o Podrobnosti o vedení seznamuma|ci, maleckých kancelríří
a znaleclcých ťrstavů, podrobnosti ýkající se žádosti o vzrik
znaleckého oprávnění, přihlašovací údaje do elektronické
evidence znaleclcých posudků' ... .

Vyhláška o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě
zaztrátu času včetně času stráveného na cestě za vÝkon znalecké
činnosti. Navrženo je mj.:
a) Zák|adnisazba
b) Zna|ci v oboru zdravotnictví
c) Znaleclcý ústav
d) (Pro srovná,rrí advokáti, notáři min.

300 až 550 Kč/h.
400 až 650 Kč/h.
500 až 750 Kč/h.
1000 Kč/h).

e) SníŽení resp. zvýšení odměny, náhrada hotových výdajů:
obdobnějako doposud'

0 Náhrada za ztrátn času stráveného na cestě 300 Kč/h.
g) Pokud za malechý posudek náleŽí odměna a náhrada hotoých

ýdajů stanovená paušální částkou, určuje se odměna a niíhrada
hotových ýdajů touto částkou. Pokud malec doloží mimořádné
okolnosti svědčící pro to, aby odměna nebyla paušální částkou
určena, může orgrín veřejné moci ve ýimečných případech při
určení odměny a náhrady hotoých ýdajů upustit od stanovení
paušální část}ou (viz tabulky dole).

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví
jednotlivých znaleckých oborů' výčet oborů a odvětví, pro které
je nutné doložit získáníjiného osvědčení o odborné způsobilosti
a výčet oborů a odvěM, pro které je nutno doložit osvědčení
vydané profesní komorou

Příloha č. l, seznam znalec(ých odvěwí jednotliých zrraleclcých
oborů,je v rozsahu 2l stran. obsahuje velmi podrobné rozdělení
jednotlivých oboru na odvětví; při bližším pohledu je ňejmé, že
tato odvětví převrížně nafuanji stávající specializace. Uved'me
si náwh dělení několika hlavních techniclcých a ekonomiclcých
oborů na odvětví:
Doprava

o Doprava driížní
o Doprava v zemědělství
o Dopravní taris
o Dopravní (silniční) nehody, posuzoválrí technických příčin

silničních nehod

Paušální částky odměn za vybrané po|ožky (příloha č. 1 návrhu)

Č. po|. označení po|ožky Výše paušálnÍ
odměny

I Podání písernného stanoviska o rozpracovaném maleckém posudku 200Kč
2. Převzeti a obezniímení se s případem 500Kč
J . Přešeťování (nahližení do registru' archivu a obdobné činnosti) 200Kč
4. obhlídka mrwoly na místě 500Kě
) Pitva (včetrě histologického vyšetření do 10 prepanítů) 9 000Kč

6. Histologické vyšetření každého dalšího preparátu nad rámec poloŽky ě. 5 l50Kč

7. \ýhodnocení a interpÍetace toxikologické analýzy 950Kč
8. Zjištění krevní skupiny 250Kč
9. odbomé pomocné práce laboranta do l0 histologiclcých vzorků 550Kč

10. Vyšetření kaŽdého dalšího preparátu laborantem nad nírnec položky č. 9 50Kč

l l Provedení zápisu z pitvy 450Kč
12. Vyšeťení Živé osoby soudním lékařem 2 000Kč

Paušální částka náhrady hotových výdajů za vybrané položky (pří|oha č.2 návrhu)

Č. pol. označení po|ožky Výše náhrady
nák|adů

I tisk ěemobílÝ |istA4 3Kč
2. tisk ěernobílý |ist A3 6Kč
J . tisk barevný list s obrazorrým obsahem A4 23Kč
4. tisk barevný list s obrazovjm obsahem .A'3 4,7Kč
5. fotografie 30Kč
6. zvllkoý zěntam l vteřina 2Kč

7. obrazoý zánam l vteřina 3Kč
8. obrazový zámam se zvukem l vtefina 4Kě

9. RTG snímek 150Kč



. Letadla a ultralehké letouny - konstrukce a provoz' .
zjišťování pfičin leteclcých nehod .

o Provoz na pozemních komunikacích .
o Provozování dopravy (vč. pracovních režimů a pracovní

doby řidičů) .
e Provozování obchodní letecké dopravy, leteckých prací .

a dalších letec\ých činností a letecké záchranné služby .
r Skladiště a překladiště .
. Sportovní létajici zaÍizení (padríkové kluzríky, motorové .

padákové kluzáky a závěsné kluzáky - konstrukce .
a zhotovování těchto druhů sportovních létajicichzaÍizeú, .
příčiny nehod) .

o Sportovní létající zařizetí (padríkové kluzríky, motorové .
padríkové kl*áky a závěsné kl*áky - sportovní činnost
provozovaná s těmito sportovními létajícími zařizeními, .
výcvik a organizace provozování začnajicich uživatelů'
příčinynehod) .

. sportovní létající zaÍizeli - parašutismus (konstrukce .
a zhotovoviíní padiíků, technické paramefiy padrákoých .
kompletů, příčiny parašutisticlcých nehod v oblasti civilního
i vojenského letectví a výsadková pffprava)

o Sportovní |étajici zaÍízeni - parašutismus (sportovní o
parašutismus, výcvik a organizace provozoválrí začnajicich
parašutistů)

o Sportovní létajicizařizení s ýjimkou ulhalehlcých letounů, .
padákových kluzáků, motoroých padríkových kluzáků' .
závěsných kluzáků a sportovních padáku - konstrukce .
a zhotovování těchto druhů sportovních létajicichzaÍizeni, o
příčiny nehod) .

o Sportovní lďajicizaÍizení s výjimkou ultralehloých letounů,
padákových kluzáků, motorov'ých padríkoých kluzáků, .
závěsných kluzáků a sportovních padáku - sportovní
činnost provozovaná s těmito sportovními létajícími .
zašizenimi, ýcvik a organizace provozování začinajicich l

uživatelů, příčinynehod) .
o Vnitrozemská a námořní vodní doprava - konstrukce .

plavidel vnitrozemské plavby a konstrukce námořních .
jachet .

o Vnitrozemská vodní doprava - přeprava nebe7pečných věcí .
po vnitrozemslcých vodních cestách

o Vnitrozemská vodní doprava - šefiení plavebních nehod
na vnitrozemslcých vodních cestách LesnicM

o Vnitrozemská vodní doprava _ vnitrozemské vodní cesty

Ekonomika
o Bankovnictví, úvěry a platební sýk
o Dotace
r Ekonomická ana|ýza, marketing a management
o Financování v dopravě (cestovní náhrady, kalkulace

nákladů a ceny v dopravě) avýpočetkompenzace ve vďejné
dopravě

o Finanční a manažerské účetrricwí
r Hospodaření s majetkem strítu
o KapiLílový trh
o oceňování majetku a služeb
o oceňování nemoviých věcí
o oceňování nemoviých věcí rozpočtováním
o oceňování nemoviých věcí starožitnosti

oceňování nemoviých věcí umělecká díla
oceňování moviých věcízbraně a střelivo
oceňování movitých věcí pyrotechnika, výbušniny
a munice
oceňování moviťjch věcí umělecká díla
oceňoviíní moviých věcí starožitnosti a archiválie
oceňoviíní movit'jch věcí elektronika
oceňování moviých věcí elektrotechnika
oceňoviíní moviých věcí motorová vozid|a
oceňování moviých věcí nemotorová vozid|a
oceňovríní movitých věcí historick á v ozidIa
oceňování moviých věcí stroje, zaÍizeni a technologie
oceňování obchodních závodů (podniku) _ nefinanční
podniky
oceňování obchodních závodů (podniků) - finanční
instituce
oceňoviíní moviých věcí vybavení domácností a kanceliffi
oceňování cenných papírů a finančního majetku
oceňování nehmotného majetku - práva související
s právem autorským, zvláštní právo pořizovate|e databáne
a software
Oceňování nehmotného majetku - průmyslová práva
a některých majetkoých práv souvisejících s právem
autorsh.im a práv pořizovate|e databáze
oceňovriní škod na zemědělské produkci
oceňování pozemků a staveb a škod na nich
oceňoviíní lesa' dřevin rostoucích mimo les a škod na nich
Hodnocení a oceňování ekosystémových sluŽeb
oceňování moviých věcí kultumí památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kultumí hodnoý
oceňování nemovitých věcí kulturní památky, sbírky
muzejní povahy, předměty kultumí hodnoty
oceňování movitých věcí drahé, dekorační a stavební
kameny, minerály a paleontologické ná|ezy
oceňování ložisek nerostnÝch surovin
oceňování z:l ít at (w ěř e)
odměňovrfurí
Pojišťovnictví
Přeměny obchodních korporací, družstev a státních
organizaci

o Ekologie lesa
o Hospodrářská úprava lesů
o Lesní semenářsM, školkďswí a genetika lesních dřevin
o Ochrana lesa
o Pěstování lesa
o Těžba dříví a lesní doprava

Projektování
o Architektura, urbanismus a pozemní stavby
o Dopravní stavby
r Geotechnika
o Krajinářskáarchitektura
o Městské inženýrsťví
o Mosý a inženýrské konstrukce
o Požární be7pečnost stavby
o Statika a dynamika staveb



. stavby pro plnění funkce lesa
o Stavby vodního hospodiířství a krajinného inŽenýrství
o Technikaprostředístaveb
o Technologická zďízení staveb
. Územniplánovaní
o Zkoušení a diagnostika staveb

Stavebnictví
o Denní osvětlení a zastínění budov
o Dopravní stavby
o Ekonomikavžívěnistaveb obytných
o Elekhotechnická zaÍizeni v budově
o Geotechnika
o Tnžgaý15fté sítě a produktovody
o Komíny akouřovody
o Letecké stavby
o Městské inženýrství
o Mosty a inženýrské konstrukce
o Ocbranastavebprotiradonu
o Pozemní komunikace
o Pozemní stavby
o Požrímí bezpečnost staveb
o Protiotřesová opafiení budov
o Rozpočty staveb
o Skladypotravin
o Statika a dynamika staveb
o Stavby drah (želemiční stavby)
o Stavby důlní a těžební
o Stavby energetických zašizeli
o Stavby meliorační a sanační
r Stavbyhydrotechnické
o Stavby občanské
o Stavby obybré
o Stavby pro plnění funkce lesa a provozoviíní myslivosti .
o Stavbypro zpracování odpadů
o Stavbypro zpracovánipotravin
o Stavby prumyslové
o Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
o Stavby zemědělské
o Stavby zdravotně technické
o Stavební akustika
o Stavební szika
o Stavební řemesla
o Stavební tepelná technika
r Stavební vyrobky a materiály (vč. kompozitních)
o Technikaprosťedístaveb
o Technologická zařízení staveb
o Výplně otvorů a lehké obvodové pláště
o Výstavba tunelů
o Výápění a vzduchotechnika v budově
o Zdravofri technika v budově (technická zaÍizení budov)

StrojírensM
o Bezpečnostní a pancéřové dveře, zámky magnetické,

číslicové, elektronické, čipové, magnetické a klíčové
systémy, certifikace

o Dopravní a manipulační technika (např. lanové dráhy'
vytahy' pohyblivé schody/chodníky, lyŽařské vleky aj.)

o Energetické snoje azaÍizeni
. Posuzování technického stavu a oprav motorových

a silničních vozidel
o Robotika
o Řízení strojů aprocesů
e Stavba výrobních strojů a zařizeÍLi
. Strojírenství těŽké
. Strojírenstvívšeobecné
o Zemědělské a lesnické strojírenství

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

Tato vyhláška stanoví ýši a způsob určení odměny a niíkladů
konzultanta přibraného orgánem činným v tresbrím řízení pro
účely trestního řízeníl). Konzultantovi by měla ná|ežetzakaždou
započatou hodinu práce účelně vynaložené na poskýovaní odborné
pomoci částka ve výši 150 až 300Kč. V odměně konzultanta jsou
zabrnuý i nrá}lady spojené s obstarriním potřebného materiálního
zabezpečeli pro poslqfurutí odbomé pomoci, náklady na přípravné
práce, administrativní práce ajiné práce vykonávané v souvislosti
s poskytoválrím odbomé pomoci, stejně jako nárok na niíhradu
ušlé mzdy nebo platu konzultanta a platby na sociální azdravotni
pojištění a povinné odvody na daních. oproti předchozí úpravě
by měl mít i narok na niíhradu hotoých ýdajů' které musely
být nezbytně vynaloženy v souvislosti s posk5rtováním odbonré
pomoci; v příloze je náwh paušálních náhrad za tisk ap. (Pozn, AB:
Vyhláškt č. 23/2002 sb., lcterou se stanovíýše odměny za odborné
vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení, má
rozpětí odměny 75 až ]25 Kč/h a nemá ustanovení o náhradě
nákladů.)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
(sněmovní tísk 7215, 14 stran očíslovaných náwhů, projednány
právě na schuzi 6. března 2019 ve 3. čtení. Celkem l74 náwhů,
některé přijaty' některé zamífiruý. Konečné mění pro Senát není
v době přípravy tohoto člrfuku k dispozici): http://www.psp.cz/sqw/
text/orig2. s qw? idd : I 4 2 I 8 3.

Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny 6. března 20|9
od 9: l0 do l l hodin, bod č 99' k sněmovnímu tisku 72, fietí čtení:

htE : //www.psp. cz/ebtih/2 0 I 7ps/stenprot/0 2 7 schuz/s0 2 7 0 3 3.htrn
fuž ....43,htm _ ] ] stran)

o dalším pruběhu projednávání budpme samoďejmě čtenríře
nadále informovat.

l) 
$ l57 odst.3 tr. řádu:
Y závažných a skutkově složitých věcech může státní zástupce nebo
policejni orgán vnržít odbomé pomoci konzultanta, který má analost ze
speciálního oboru. o náwh na výběr určité osoby jako konzultanta může
téžpožildat správní úřad' jiný orgán, vědeckou nebo ýzkumnou instituci.
o přibráni konzultanta sepíše s!átri zrástupce nebo policejní orgrín uředni
zálznan. Se souhlasem suítního zástupce nebo policejního orgánu může
konzultant v rozsahu nezbytném pro výkonjeho funkce nahlížet do spisu
a být přítomen při prováděni úkonů trestního řízení. Do provádění úkonů
však nesmí zasahovat. o všech skutečnostech, o nichž se konzultant
v pruběhu trestního řizení dozvěděl, je povinen zashovávat mlčenlivost.
Na vyloučení konzultanta se přiměřeně užiji zvláštní předpisy o malcích
a tlumočnících. Účast konzultanta nezbawje strítního zrístupce a policejní
orgári odpovědnosti za ákonný průběh trestního řízení.


