
Instrukce č. 8/2017 

Ministerstva spravedlnosti 

ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, 

o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách 
 

 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

 Tato instrukce upravuje postup správních orgánů v některých správních řízeních ve 

věcech znalců a tlumočníků, vedení osobních spisů znalců a tlumočníků, přijímání podnětů 

k zahájení správního řízení z moci úřední, postup při prohlídkách znaleckých a tlumočnických 

deníků, obstarávání údajů nezbytných ke státní správě znalecké a tlumočnické činnosti 

a vydávání znaleckých a tlumočnických deníků a pečetí. 

 

§ 2 

Správní orgán 

 

Správním orgánem se podle této instrukce rozumí 

 

 a) při postupu podle § 3 odst. 1 písm. a) ministr spravedlnosti a v rozsahu jeho 

pověření předseda krajského soudu, 

 b) při postupu podle § 3 odst. 1 písm. b), c) a d) Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále 

jen „ministerstvo“) a předseda krajského soudu. 

 

   

ČÁST DRUHÁ 

OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 

 

§ 3 

Správní řízení a příslušnost správních orgánů 

 

 (1) Správní orgány postupují ve správním řízení podle části prvé, druhé a třetí zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), při 

 

 a) jmenování znalců a tlumočníků podle § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích 

a tlumočnících“), 

 b) rozhodování o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka podle 

§ 20 odst. 1 a 2 zákona o znalcích a tlumočnících, 

 c) rozhodování o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost podle 

§ 20b zákona o znalcích a tlumočnících, 

 d) rozhodování o přestupcích podle zákona o znalcích a tlumočnících; zde správní 

orgány postupují též podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení  

o nich (dále jen „přestupkový zákon“), nestanoví-li zákon o znalcích a tlumočnících jinak. 



 (2) Správní řízení podle odstavce 1 vede ministerstvo, jestliže je účastníkem znalecký 

ústav nebo znalec (tlumočník) byť i zčásti jmenovaný ministrem spravedlnosti. Přestupky 

právnických osob podle § 25b odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících a přestupky fyzických 

osob, jež se neoprávněně vydávají za znalecký ústav (§ 25a odst. 2 zákona o znalcích  

a tlumočnících) projednává v prvním stupni ministerstvo. Ostatní přestupky podle zákona  

o znalcích a tlumočnících projednává předseda krajského soudu, v jehož seznamu je znalec 

(tlumočník) aktuálně zapsán, a jde-li o jinou fyzickou osobu, předseda krajského soudu, 

v jehož obvodu byl přestupek spáchán. 

 

§ 4 

Oprávněná úřední osoba 

 

(1) Rozhodnutí, kterým se správní řízení končí, činí oprávněná úřední osoba, kterou je 

 

 a) při postupu podle § 3 odst. 1 písm. a) pouze ministr spravedlnosti nebo předseda 

krajského soudu, 

 b) při postupu podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) pouze ministr spravedlnosti nebo úřední 

osoba k tomu ministrem spravedlnosti písemně pověřená nebo předseda krajského soudu, 

 c) při postupu podle § 3 odst. 1 písm. d) úřední osoba oprávněná podle organizačního 

řádu ministerstva
1
 nebo předseda krajského soudu. 

 

(2) Jednotlivé úkony správního řízení vykonává oprávněná úřední osoba podle § 15 

odst. 2 správního řádu a § 111 přestupkového zákona. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ŘÍZENÍ O JMENOVÁNÍ ZNALCŮ A TLUMOČNÍKŮ 

 

§ 5 

Postoupení pro nepříslušnost 

 

 (1) Postoupit žádost o jmenování (návrh na jmenování) ministru spravedlnosti 

z důvodu, že osoba, o jejíž jmenování jde, je osobou podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 

Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“), je možné pouze, je-li tato skutečnost provedeným šetřením nepochybně 

prokázána. Předseda krajského soudu v tomto případě žadateli neoznamuje zahájení správního 

řízení o jeho žádosti. 

 

 (2) Postoupit žádost o jmenování (návrh na jmenování) předsedovi krajského soudu  

z důvodu, že osoba, o jejíž jmenování jde, není osobou podle § 1 odst. 1 vyhlášky, je možné 

pouze, pokud tato skutečnost vyplývá z písemného sdělení osoby, o jejíž jmenování jde. 

Ministerstvo v tomto případě žadateli neoznamuje zahájení správního řízení o jeho žádosti. 

 

§ 6 

Ověřování podmínek pro jmenování 

 

 (1) Ve správním řízení o jmenování znalců a tlumočníků je správní orgán povinen 

vždy posoudit, zda osoba, o jejíž jmenování jde, splňuje podmínky pro jmenování podle § 4 

                                                           
1
 Rozhodnutí č. j. MSP-29/2016-ORLZ-ORG/31 ze dne 13. prosince 2016, kterým se vydává Organizační řád 

Ministerstva spravedlnosti ČR, ve znění pozdějších rozhodnutí, Přílohy II a III 



zákona o znalcích a tlumočnících. 

 

 (2) Posoudit, zda osoba, o jejíž jmenování jde, splňuje podmínky pro jmenování podle 

předchozího odstavce, je možné pouze po provedení šetření a zajištění písemných dokladů. 

Toto šetření provede a písemné doklady zajistí ve smyslu § 3 vyhlášky krajský soud, v jehož 

obvodu je osoba, o jejíž jmenování jde, hlášena k trvalému pobytu, a to i v případech, kdy je 

ke jmenování znalce nebo tlumočníka příslušný ministr spravedlnosti. 

 

 (3) V případech, kdy je ke jmenování znalce nebo tlumočníka příslušný ministr 

spravedlnosti, založí krajský soud k prováděnému šetření podle předchozího odstavce spis 

a opatří ho spisovou značkou. Součástí spisu jsou všechny dokumenty týkající se šetření. Po 

dokončení šetření se spis zašle ministru spravedlnosti. 

 

 (4) Pokud jsou v případě, kdy je ke jmenování znalce nebo tlumočníka příslušný 

ministr spravedlnosti, výsledky šetření a zajištěné písemné doklady podle odstavce 2 

nedostatečné, může si v zájmu urychlení řízení jejich doplnění obstarat ministr spravedlnosti 

sám bez součinnosti krajského soudu. 

 

 (5) Ministr spravedlnosti může o obstarání dílčích písemných dokladů požádat 

i krajský soud, v jehož obvodu není osoba, o jejíž jmenování jde, hlášena k trvalému pobytu. 

 

 (6) Výsledky šetření a zajištěné písemné doklady podle odstavce 2 a 5 a jejich 

doplnění podle odstavce 4 představují podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 

správního řádu. Jde zejména o: 

 

 a) kopii potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území 

České republiky nebo cestovního dokladu, v němž je údaj o přechodném pobytu nebo 

povolení k trvalému pobytu na území České republiky uveden, 

 b) výpis z evidence obyvatel nebo kopii platného občanského průkazu pořízenou 

s prokazatelným souhlasem občana, 

 c) doklad prokazující bezúhonnost ne starší než tři měsíce, 

 d) písemné prohlášení osoby, o jejíž jmenování jde, že nebyla v posledních 3 letech 

vyškrtnuta ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích 

a tlumočnících, 

 e) úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání a další odborné kvalifikaci, 

 f) doklady prokazující odbornou praxi, 

 g) písemné prohlášení osoby, o jejíž jmenování jde, obsahující souhlas se jmenováním, 

pokud je jmenování navrženo třetí osobou. 

 

(7) Dokladem prokazujícím bezúhonnost podle odstavce 6 písm. c) je 

 

a) u občana České republiky výpis z evidence Rejstříku trestů, 

b) u občana jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení 

k trvalému pobytu na území České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestů, 

c) u občana jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení 

o přechodném pobytu na území České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný 

doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu 

Evropské unie, v němž naposledy pobýval, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou 

obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, 

jehož je občanem, nebo v němž naposledy pobýval, 



d) u státního příslušníka jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo 

vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky, výpis z evidence Rejstříku 

trestů. 

 

 (8) Správní orgán může v rámci šetření podle odstavce 2 osobu, o jejíž jmenování jde, 

podrobit písemnému nebo ústnímu přezkoušení, příp. písemnému a současně ústnímu 

přezkoušení, v daném oboru, odvětví, příp. specializaci nebo jazyce před sborem pro znalecké 

otázky, je-li zřízen. V řízení o jmenování znalce může být součástí tohoto přezkoušení 

vyžádání zkušebního znaleckého posudku. Výsledek tohoto přezkoušení je součástí podkladů 

pro vydání rozhodnutí podle odstavce 6. 

 

(9) V rámci posuzování splnění podmínky pro jmenování znalcem (tlumočníkem) 

podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o znalcích a tlumočnících nelze jako podklad pro vydání 

rozhodnutí vyžadovat tzv. lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. 

 

 (10) Řízení o jmenování znalcem (tlumočníkem) nelze přerušit z důvodu zahájení či 

vedení trestního stíhání vůči osobě, jež má být jmenována, ledaže by o přerušení řízení tato 

osoba požádala. 

 

(11) Za splnění podmínky pro jmenování znalcem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona  

o znalcích a tlumočnících se považuje splnění odborných podmínek uvedených v příloze  

č. 10. Za splnění podmínky pro jmenování tlumočníkem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona  

o znalcích a tlumočnících se považuje splnění odborných podmínek uvedených v příloze  

č. 11. 

 

§ 7 

Zamítnutí žádosti o jmenování (návrhu na jmenování) 

 

 (1) Z odůvodnění rozhodnutí, kterým správní orgán zamítl žádost o jmenování (návrh 

na jmenování), musí být zřejmé, které podmínky pro jmenování podle § 4 odst. 1 zákona  

o znalcích a tlumočnících osoba, o jejíž jmenování jde, doručenými doklady prokázala a které 

nikoliv, na základě kterých podkladů pro vydání rozhodnutí správní orgán tento závěr učinil  

a jakými úvahami se při jejich hodnocení řídil. 

 (2) Rozhodoval-li o žádosti o jmenování (návrhu na jmenování) ministr spravedlnosti, 

zasílá se po pravomocném skončení řízení stejnopis rozhodnutí ministra spravedlnosti 

s vyznačenou doložkou právní moci krajskému soudu, který prováděl šetření, spolu se spisem 

podle § 6 odst. 3 a písemnými doklady podle § 6 odst. 6. 

 

§ 8 

Náležitosti rozhodnutí o jmenování 

 

 Písemné vyhotovení rozhodnutí o jmenování znalcem nebo tlumočníkem musí 

obsahovat náležitosti podle § 68 a § 69 správního řádu. Správní orgány užívají vzorů podle 

přílohy č. 1 a 2. 

§ 9 

Složení slibu 

 

(1) Složení slibu podle § 6 zákona o znalcích a tlumočnících zaznamená správní orgán 

do knihy slibů podle odstavce 2. Složení slibu správní orgán dále vyznačí na rozhodnutí 



o jmenování znalce nebo tlumočníka. 

 

(2) Správní orgán založí a vede knihu slibů znalců a knihu slibů tlumočníků podle 

vzoru uvedeného v příloze č. 4. Na první straně knihy slibů se uvede znění slibu podle § 6 

odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících. Do knihy slibů se zaznamenávají tyto údaje: 

 

a) pořadové číslo slibu, 

b) jméno a příjmení znalce nebo tlumočníka, 

c) datum a číslo jednací rozhodnutí o jmenování, 

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o jmenování, 

e) datum složení slibu, 

f) podpis znalce nebo tlumočníka, 

g) podpis správního orgánu. 

 

(3) Po složení slibu se znalci nebo tlumočníkovi předá znalecký nebo tlumočnický 

deník, případně vysvětlivky k vedení elektronického deníku podle přílohy č. 6, vzor znalecké 

nebo tlumočnické doložky podle přílohy č. 3, potvrzení k objednávce a převzetí pečeti  

a průkaz znalce nebo tlumočníka. 

 

§ 10 

Průkaz a pečeť znalce nebo tlumočníka 

 

 (1) Průkazy vydává ministerstvo těm znalcům a tlumočníkům, kteří jsou jmenováni 

ministrem spravedlnosti, v ostatních případech vydává průkazy příslušný krajský soud. 

 

 (2) Průkaz se vydává na dobu výkonu znalecké nebo tlumočnické činnosti. Po jejím 

ukončení orgán, který jej vydal, vyzve držitele k jeho vrácení. 

 

 (3) Průkaz znalce nebo tlumočníka musí obsahovat: 

 

 a) jméno a příjmení, datum a místo narození držitele průkazu, případně akademický 

titul, 

 b) označení znalec nebo tlumočník, 

 c) identifikační číslo osoby, pod kterým je znalec nebo tlumočník zapsán v seznamu 

znalců a tlumočníků, 

 d) osvědčení o rozsahu znaleckého nebo tlumočnického oprávnění, 

 e) označení orgánu, který průkaz vydal, 

 f) datum vydání průkazu, 

 g) podpis odpovědného pracovníka pověřeného tím, kdo znalce nebo tlumočníka 

jmenoval, 

 h) otisk kulatého úředního razítka. 

 

 (4) Vzory průkazů znalce a tlumočníka jsou uvedeny v příloze č. 5 této instrukce. 

 

 (5) Pečetí se rozumí běžné kancelářské razítko s kulatou gumovou částí o průměru  

36 mm, s vyobrazením malého státního znaku uprostřed. V kruhopisu se uvede jméno znalce 

(tlumočníka), označení znalec (tlumočník) a rozsah znaleckého (tlumočnického) oprávnění; 

podle okolností lze rozsah oprávnění uvést v zestručněné podobě. Barvu otisku si volí znalec 

(tlumočník), nedoporučuje se barva červená a černá. 

 



 (6) Orgán, který vydal potvrzení k objednávce a převzetí pečeti, vyžádá od znalce 

(tlumočníka) doklad o jejím převzetí s kontrolním otiskem vyhotovené pečeti. Po ukončení 

znalecké nebo tlumočnické činnosti vyzve příslušný orgán držitele pečeti k jejímu odevzdání. 

 

§ 11 

Zápis do seznamu znalců a tlumočníků 

 

(1) Po složení slibu podle § 9 a uhrazení poplatku za jmenování znalcem nebo 

tlumočníkem včetně zapsání do seznamu znalců a tlumočníků
2
 zapíše krajský soud, v jehož 

obvodu je znalec nebo tlumočník hlášen k trvalému pobytu, dotyčného do seznamu znalců 

a tlumočníků. 

 

(2) Rozhodoval-li o žádosti o jmenování (návrhu na jmenování) ministr spravedlnosti, 

zasílá se po pravomocném skončení řízení stejnopis rozhodnutí ministra spravedlnosti 

s vyznačenou doložkou právní moci a vyznačením složení slibu podle § 9 odst. 1 krajskému 

soudu, v jehož obvodu je znalec nebo tlumočník hlášen k trvalému pobytu, spolu se spisem 

podle § 6 odst. 3 a písemnými doklady podle § 6 odst. 6. 

 

§ 12 

Rozšíření znaleckého nebo tlumočnického oprávnění 

 

 Ustanovení § 5 až § 11 se použijí přiměřeně i v řízeních o žádosti o jmenování 

znalcem (tlumočníkem) pro další obor a odvětví, příp. specializaci (pro další jazyk). 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

OSOBNÍ SPIS 

 

§ 13 

 

 (1) Krajský soud založí při zápisu znalce nebo tlumočníka do seznamu znalců 

a tlumočníků osobní spis týkající se tohoto znalce nebo tlumočníka a dále jej vede. Osobní 

spis znalce nebo tlumočníka se označuje spisovou značkou a obsahuje všechny písemnosti 

týkající se tohoto znalce nebo tlumočníka. 

 

 (2) K osobnímu spisu podle předchozího odstavce se připojí všechny ostatní spisy 

týkající se daného znalce nebo tlumočníka vedené u krajského soudu, v jehož seznamu znalců 

a tlumočníků je zapsán (např. spis vedený o řízení o jmenování znalce nebo tlumočníka podle 

části třetí, spis vedený o řízení o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka 

podle části páté, spis vedený o řízení o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou 

činnost podle části šesté, spis vedený o provedeném šetření podle § 6 odst. 3, spis vedený 

o podnětu k zahájení řízení z moci úřední podle části osmé), a to po pravomocném skončení 

řízení, o kterých se vedou, případně po jiném obdobném ukončení věci. 

 (3) Do osobního spisu podle odstavce 1 se vedle připojených spisů podle předchozího 

odstavce dále zakládá 

 

 a) rozhodnutí ministra spravedlnosti o jmenování znalce nebo tlumočníka podle § 11 

odst. 2, 

                                                           
2
 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příloha Sazebník poplatků, 

položka 36, body 1. a 2. 



 b) písemné doklady podle § 6 odst. 6, 

 c) rozhodnutí ministerstva o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo 

tlumočníka podle § 16, 

 d) rozhodnutí ministerstva o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou 

činnosti podle § 19, 

 e) rozhodnutí ministerstva o přestupku znalce nebo tlumočníka podle § 25a a násl. 

zákona o znalcích a tlumočnících, 

 f) písemná výstraha uložená ministerstvem podle § 25d zákona o znalcích  

a tlumočnících, 

 g) kopie podání a písemnosti, kterou bylo vyřízeno, podle § 24 odst. 3, 

 h) ostatní písemnosti týkající se daného znalce nebo tlumočníka zaslané krajskému 

soudu, v jehož seznamu znalců a tlumočníků je zapsán, ministerstvem, 

i) záznam o vydání znaleckého nebo tlumočnického deníku podle § 33 odst. 2, 

j) potvrzení o převzetí pečeti s kontrolním otiskem pečeti podle § 10 odst. 6, 

k) protokol o kontrole znaleckého nebo tlumočnického deníku podle § 30, 

l) znalecký nebo tlumočnický deník určený k archivaci, 

m) jiné dokumenty zaslané znalcem nebo tlumočníkem, např. přehledy o znalecké  

a tlumočnické činnosti, písemnosti prokazující změnu jména nebo příjmení apod. 

 

 (4) V případě změny místa trvalého pobytu znalce nebo tlumočníka do obvodu jiného 

krajského soudu, postoupí krajský soud, v jehož obvodu byl znalec nebo tlumočník původně 

hlášen k trvalému pobytu, originál osobního spisu znalce nebo tlumočníka podle odstavce 1 

krajskému soudu, v jehož obvodu je znalec nebo tlumočník nově hlášen k trvalému pobytu. 

Současně s postoupením osobního spisu zašle krajský soud originály připojených spisů podle 

odstavce 2. Přebírající krajský soud bez zbytečného odkladu vyznačí změnu místa trvalého 

pobytu v seznamu znalců a tlumočníků. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

ŘÍZENÍ O POZASTAVENÍ PRÁVA VYKONÁVAT ČINNOST  

ZNALCE NEBO TLUMOČNÍKA 

 

§ 14 

Zahájení řízení 

 

 (1) V případech uvedených v § 20 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících zahajuje 

správní orgán řízení o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka z moci 

úřední. 

 

 (2) V případech uvedených v § 20 odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících se řízení 

o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka zahajuje na základě žádosti 

oprávněné osoby. 

 

 (3) Jde-li o znalce nebo tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, předseda 

krajského soudu řízení nezahájí a svůj poznatek nebo žádost oprávněné osoby postoupí bez 

zbytečného odkladu ministerstvu. 

 

 

 

 



§ 15 

Podklady pro vydání rozhodnutí 

 

 (1) Při postupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona o znalcích a tlumočnících 

správnímu orgánu slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí zejména pravomocné usnesení 

o zahájení trestního stíhání znalce nebo tlumočníka. 

 

 (2) Při postupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona o znalcích a tlumočnících 

správnímu orgánu slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí pravomocné usnesení soudu  

o zahájení řízení o omezení svéprávnosti znalce nebo tlumočníka nebo podaný návrh na 

zahájení řízení o omezení svéprávnosti znalce nebo tlumočníka. 

 

 (3) Při postupu podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona o znalcích a tlumočnících 

správnímu orgánu slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí zejména pravomocné 

rozhodnutí, na základě kterého má znalec nebo tlumočník nastoupit výkon nepodmíněného 

trestu odnětí svobody. 

 

 (4) Při postupu podle § 20 odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících správnímu orgánu 

slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí například podání znalce nebo tlumočníka, o jehož 

práva a povinnosti jde, lékařské zprávy či potvrzení nebo jiné doklady prokazující vážné 

důvody pro pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka. 

 

§ 16 

Zaznamenání do seznamu znalců a tlumočníků 

 

(1) Rozhodlo-li o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka podle 

§ 20 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících ministerstvo, nevyčkávaje opravných 

prostředků zašle neprodleně po nabytí vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí za účelem 

zaznamenání pozastavení do seznamu znalců a tlumočníků krajskému soudu, v jehož seznamu 

znalců a tlumočníků je znalec nebo tlumočník zapsán. Jde-li o rozhodnutí podle § 20 odst. 2 

zákona o znalcích a tlumočnících, zasílá se krajskému soudu stejnopis rozhodnutí ministerstva 

s příslušnou doložkou neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

(2) Rozhodl-li o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka podle  

§ 20 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících předseda krajského soudu, nevyčkávaje 

opravných prostředků zaznamená pozastavení v seznamu znalců a tlumočníků neprodleně po 

nabytí vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. Jde-li o rozhodnutí podle § 20 odst. 2 zákona  

o znalcích a tlumočnících, zaznamená pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo 

tlumočníka neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

(3) Bylo-li rozhodnutí ministerstva nebo předsedy krajského soudu o pozastavení 

práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka podle § 20 odst. 1 zákona o znalcích  

a tlumočnících k opravnému prostředku zrušeno, předseda krajského soudu zaznamená 

ukončení pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka neprodleně po 

doručení zrušovacího rozhodnutí. 

 

(4) Správní orgány se navzájem informují o skutečnostech odůvodňujících ukončení 

pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka. 

 

 



ČÁST ŠESTÁ 

ŘÍZENÍ O ZÁNIKU PRÁVA VYKONÁVAT  

ZNALECKOU NEBO TLUMOČNICKOU ČINNOST 

 

§ 17 

Zahájení řízení 

 

 (1) V případech uvedených v § 20b odst. 1 a 2 zákona o znalcích a tlumočnících 

zahajuje správní orgán řízení o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost 

z moci úřední. 

 

 (2) Jde-li o znalce nebo tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, předseda 

krajského soudu řízení nezahájí a svůj poznatek postoupí bez zbytečného odkladu 

ministerstvu. 

 

§ 18 

Podklady pro vydání rozhodnutí 

 

 (1) Při postupu podle § 20b odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících správnímu 

orgánu slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí např. podání znalce nebo tlumočníka, 

o jehož práva a povinnosti jde, protokol o kontrole, podnět k zahájení řízení z moci úřední  

a skutečnosti, které správní orgán zjistil při své úřední činnosti. Správní orgán si také může 

vyžádat vyjádření sboru pro znalecké otázky, je-li pro daný obor (odvětví) zřízen. 

 

 (2) Při postupu podle § 20b odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících správnímu 

orgánu slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí např. podání znalce nebo tlumočníka, 

o jehož práva a povinnosti jde, lékařské zprávy či potvrzení nebo jiné doklady prokazující 

zdravotní nebo jiné závažné důvody, pro které znalec nebo tlumočník dlouhodobě nemůže 

řádně vykonávat svou činnost. 

 

§ 19 

Vyškrtnutí ze seznamu 

 

Rozhodlo-li o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost 

ministerstvo, zašle neprodleně po pravomocném skončení řízení stejnopis rozhodnutí 

s vyznačenou doložkou právní moci za účelem vyškrtnutí znalce nebo tlumočníka ze seznamu 

znalců a tlumočníků krajskému soudu, v jehož seznamu znalců a tlumočníků je znalec nebo 

tlumočník zapsán. 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH 

 

§ 20 

Některé obecné otázky 

 

 (1) Podnět směřující k zahájení řízení o přestupku právnické osoby podle § 25b  

odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících nebo fyzické osoby, jež se neoprávněně vydává za 

znalecký ústav, krajský soud bez zbytečného odkladu postoupí ministerstvu. 

 



(2) Přestupek znalce nebo tlumočníka (fyzické osoby) a přestupek znaleckého ústavu 

(právnické osoby) se neprojednávají ve společném řízení, ledaže obě řízení zahájilo 

ministerstvo. 

 

 (3) Řízení o přestupku nelze zastavit jen z toho důvodu, že obviněnému znalci nebo 

tlumočníkovi po spáchání skutku bylo pozastaveno anebo zaniklo právo vykonávat znaleckou 

nebo tlumočnickou činnost, resp. byl vyškrtnut ze seznamu (vyjma úmrtí); tuto skutečnost lze 

zohlednit toliko při ukládání správního trestu. 

 

 (4) Řízení o přestupku nemůže vyústit v uložení výstrahy podle § 25d zákona  

o znalcích a tlumočnících; nejde-li o přestupek, je nutno správní řízení zastavit podle § 86 

odst. 1 písm. a) přestupkového zákona. Výstraha může být uložena jen tehdy, měl-li znalec 

nebo tlumočník možnost vyjádřit se k vytýkanému porušení povinnosti. 

 

§ 21 

Podklady pro vydání rozhodnutí 

 

 (1) Při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí správní orgány respektují zásadu, 

že nikdo nesmí být nucen sám sebe obviňovat nebo usvědčovat. 

 

 (2) Podkladem pro vydání rozhodnutí o přestupku je zpravidla protokol o ústním 

jednání a opis předmětného znaleckého či tlumočnického úkonu, byl-li proveden písemně. Za 

podklad pro vydání rozhodnutí podle okolností rovněž slouží obsah spisu v řízení vedeném 

před orgánem veřejné moci, v němž byl znalecký nebo tlumočnický úkon učiněn, např. 

revizní či oponentní znalecký posudek, revize překladu, soudní či správní rozhodnutí, dále 

také odborná vyjádření a vyjádření sboru pro znalecké otázky, protokol o výpovědi svědka, 

protokol o kontrole znaleckého nebo tlumočnického deníku, vyúčtování znalečného nebo 

tlumočného apod. 

 

 (3) Jako podklad pro rozhodnutí o správním trestu slouží zejména doklad  

o dosahovaném příjmu (např. kopie daňového přiznání, důchodový výměr) a v souvislosti 

s provedeným úkonem též doklad o vyplaceném znalečném (tlumočném). 

 

§ 22 

Výkladová ustanovení 

 

 (1) Řádným výkonem znalecké nebo tlumočnické činnosti ve smyslu § 8 zákona  

o znalcích a tlumočnících se rozumí nejen dodržení stanovených formálních a obsahových 

náležitostí úkonu (§ 13 a § 14 vyhlášky), ale též provedení úkonu s náležitou odbornou péčí 

(lege artis). Správní orgán je oprávněn ověřit, zda je závěr posudku přezkoumatelný a postup 

znalce opakovatelný, zda neodporuje zásadám formální logiky, zda měl znalec k dispozici 

všechny relevantní podklady a náležitě je v posudku označil a zda s přihlédnutím ke vstupním 

informacím použil určitou metodu, postup či údaj důvodně; bere při tom v úvahu i způsob, 

jakým znalec vysvětlil posudek orgánu veřejné moci v rámci výslechu, případně též závěr 

revizního znaleckého posudku. Za daným účelem si správní orgán zpravidla vyžádá 

součinnost sboru pro znalecké otázky. 

 

 (2) Marným uplynutím lhůty stanovené k vykonání znaleckého nebo tlumočnického 

úkonu (§ 8 zákona o znalcích a tlumočnících) počíná protiprávní stav, který není přerušován 

ani uložením pořádkové pokuty ani stanovením dodatečných lhůt, ledaže dal příslušný orgán 



najevo, že původně stanovenou lhůtu promíjí, nebo porušil povinnost lhůtu předem projednat 

(§ 12 odst. 1 vyhlášky) anebo již znalec nebo tlumočník neměl ve své dispozici potřebný 

spisový materiál. Protiprávní stav je ukončen opožděným vykonáním úkonu nebo vydáním 

usnesení (opatření), jímž je znalec (tlumočník) úkolu zproštěn. 

 

 (3) Právní závěr o tom, že znalec (tlumočník) byl vyloučen ve smyslu § 25a odst. 1 

písm. d) zákona o znalcích a tlumočnících, není podmíněn existencí rozhodnutí v procesní 

formě ve smyslu § 11 odst. 2 věty druhé zákona o znalcích a tlumočnících a takový závěr lze 

učinit rovněž ohledně znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právním 

jednáním fyzických nebo právnických osob (§ 15 odst. 2 vyhlášky). 

 

§ 23 

Notifikace rozhodnutí o přestupku 

 

 Rozhodlo-li o přestupku znalce nebo tlumočníka ministerstvo, zašle neprodleně po 

pravomocném skončení řízení stejnopis rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci za 

účelem založení do osobního spisu a případného vyškrtnutí znalce nebo tlumočníka ze 

seznamu znalců a tlumočníků krajskému soudu, v jehož seznamu znalců a tlumočníků je 

znalec nebo tlumočník zapsán. 

 

 

ČÁST OSMÁ 

PODNĚTY K ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ 

 

§ 24 

 

 (1) Správní orgány přijímají podání fyzických a právnických osob týkající se znalecké 

a tlumočnické činnosti znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů. 

 

 (2) Podle svého skutečného obsahu lze podání podle předchozího odstavce posuzovat 

například jako podnět k zahájení řízení o zániku práva vykonávat znaleckou nebo 

tlumočnickou činnost podle části šesté nebo řízení o přestupku podle § 25a a násl. zákona 

o znalcích a tlumočnících z moci úřední. 

 

 (3) Vyřizovalo-li podání podle předchozího odstavce ministerstvo, zašle se jeho kopie 

spolu s kopií písemnosti, kterou bylo vyřízeno, krajskému soudu, v jehož seznamu znalců 

a tlumočníků je znalec nebo tlumočník, o kterého se jedná, zapsán. 

 

 (4) Jde-li podle obsahu o podnět k zahájení řízení z moci úřední, k jehož vedení je 

příslušné ministerstvo, krajský soud neprovádí šetření a podnět postoupí bez zbytečného 

odkladu ministerstvu; to neplatí, je-li zjevné, že podle zákona takové řízení zahájit nelze. 

 

 (5) Při vyřizování podání obsahujícího nesouhlas se způsobem vyřízení podnětu podle 

odstavce 2 se podle povahy věci postupuje podle § 175 správního řádu. 

 

 (6) Žádosti o přešetření způsobu vyřízení stížnosti předsedou krajského soudu podle  

§ 175 odst. 7 správního řádu vyřizuje ministerstvo. Pokud mělo být na základě podnětu podle 

odstavce 2 zahájeno řízení a zahájeno nebylo, postupuje ministerstvo podle § 80 odst. 2 

správního řádu. 

 



ČÁST DEVÁTÁ 

PROHLÍDKY ZNALECKÝCH A TLUMOČNICKÝCH DENÍKŮ 

 

§ 25 

Postup podle kontrolního řádu 

 

(1) Krajský soud postupuje při prohlídkách znaleckých a tlumočnických deníků ve 

smyslu § 8 odst. 2 vyhlášky (dále jen „kontrola“) podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Pro posouzení, zda kontrolu zahájit, lze vyžadovat předložení znaleckého nebo 

tlumočnického deníku a přehledu o zpracovaných znaleckých posudcích nebo provedených 

tlumočnických úkonech za kontrolované období (§ 3 kontrolního řádu). Je-li podezření, že 

deník není řádně veden, nebo neposkytne-li znalec nebo tlumočník součinnost dobrovolně, 

postupuje kontrolní orgán podle § 5 kontrolního řádu. 

 

§ 26 

Plán kontrol 

 

 Plán kontrol schvaluje předseda krajského soudu a zpracovává se na období 

kalendářního roku s přihlédnutím k personálním kapacitám krajského soudu. Schválený plán 

kontrol zasílá krajský soud nejpozději do konce března daného roku ministerstvu za účelem 

výkonu dohledu ve smyslu § 8 odst. 2 věty druhé vyhlášky. 

 

§ 27 

Pověření ke kontrole 

 

Kontrolu vykonává úřední osoba na základě písemného pověření předsedy nebo 

místopředsedy krajského soudu k jednotlivé kontrole dle vzoru v příloze č. 7 (dále jen 

„kontrolující“). 

 

§ 28 

Zahájení kontroly 

 

(1) Kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly dle vzoru v příloze 

č. 8 znalci nebo tlumočníkovi. 

 

(2) V oznámení o zahájení kontroly podle předchozího odstavce vyzve kontrolující 

znalce nebo tlumočníka, aby ve smyslu § 8 písm. c) a f) kontrolního řádu poskytl krajskému 

soudu originální svazek znaleckého nebo tlumočnického deníku nebo soubor obsahující deník 

v elektronické podobě. 

 

(3) O zajištění originálu znaleckého nebo tlumočnického deníku vydá kontrolující 

znalci nebo tlumočníkovi potvrzení a pominou-li důvody jeho zajištění, neprodleně jej vrátí  

a provedení kontroly vyznačí v poznámkovém sloupci deníku pod posledním zápisem. 

Potvrzení o zajištění deníku není třeba, byla-li kontrola provedena na počkání nebo jedná-li se 

o elektronický deník. 

 

 

 



§ 29 

Předmět kontroly 

 

 Předmětem kontroly může být toliko řádné vedení znaleckého nebo tlumočnického 

deníku (§ 8 odst. 2 věta prvá vyhlášky) a formální úplnost a úměrnost odměn účtovaných 

orgánům veřejné moci (§ 19 odst. 2 zákona o znalcích a tlumočnících). Kontrola se provádí 

zpravidla za časové období od poslední prohlídky nebo od jmenování znalce nebo tlumočníka 

do funkce. 

 

§ 30 

Protokol o kontrole 

 

O provedené kontrole vyhotoví kontrolující protokol dle vzoru v příloze č. 9, který 

doručí znalci nebo tlumočníkovi. 

 

§ 31 

Námitky 

 

Nevyhoví-li námitkám kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je 

předseda krajského soudu. 

 

 

ČÁST DESÁTÁ 

ÚDAJE NEZBYTNÉ KE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

ZNALECKÉ A TLUMOČNICKÉ ČINNOSTI 

 

§ 32 

 

(1) Předseda krajského soudu může požádat znalce nebo tlumočníka o poskytnutí 

údajů týkajících se tohoto znalce nebo tlumočníka nebo jím vykonávané znalecké nebo 

tlumočnické činnosti pouze, jsou-li tyto údaje nezbytné k řádnému výkonu státní správy 

znalecké a tlumočnické činnosti. 

 

(2) Při vedení seznamu znalců a tlumočníků se postupuje v souladu s předpisy 

upravujícími zpracovávání osobních údajů. Údaj o trvalém bydlišti, soukromé telefonní číslo, 

emailovou adresu apod. lze zveřejnit pouze se souhlasem subjektu údajů. 

 

(3) Krajské soudy každoročně, nejpozději do konce měsíce března, předkládají 

ministerstvu za období bezprostředně předcházejícího kalendářního roku přehled údajů 

uvedených v § 110 odst. 2 přestupkového zákona, vztahující se k jednotlivým skutkovým 

podstatám přestupků podle zákona o znalcích a tlumočnících a podle § 15 kontrolního řádu. 

 

 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

VYDÁVÁNÍ ZNALECKÝCH A TLUMOČNICKÝCH DENÍKŮ A PEČETÍ 

 

§ 33 

 

(1) Nejde-li o případ podle § 9 odst. 3, vydá krajský soud znalecký nebo tlumočnický 

deník znalci nebo tlumočníkovi pouze na základě jeho odůvodněné žádosti. 



(2) Vydání znaleckého nebo tlumočnického deníku znalci nebo tlumočníkovi podle 

předchozího odstavce se zaznamená do osobního spisu znalce nebo tlumočníka. 

 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro případ vydání pečeti. 

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ 

ÚČAST PORADNÍCH ORGÁNŮ 

 

§ 34 

 

 (1) Zřídil-li předseda krajského soudu jako svůj poradní orgán sbor (komisi) pro 

znalecké otázky, může takový orgán spolupůsobit při jmenování znalců, ověřování odborné 

kvalifikace, projednávání přestupků nebo při přípravě kontrolního opatření v příslušném 

oboru (odvětví), nesmí však samostatně provádět jednotlivé úkony v řízení nebo kontrolní 

činnost. Není-li personální složení poradního orgánu zveřejněno způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, je třeba je účastníku řízení na jeho dotaz uvést. 

 

 (2) Podmínkou účasti poradního orgánu podle odstavce 1 je závazek mlčenlivosti  

o všech skutečnostech, o kterých se členové v souvislosti s výkonem činnosti poradního 

orgánu dozvěděli, a to i po ukončení jejich členství. 

 

(3) Není-li u krajského soudu, který řízení vede, poradní orgán pro daný obor (odvětví) 

zřízen, je možno pro účely správního řízení výjimečně konzultovat poradní orgán předsedy 

jiného krajského soudu nebo ministra spravedlnosti, a to prostřednictvím jeho zřizovatele. 

 

 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 

§ 35 

 

 (1) Řízení o jmenování nebo odvolání znalce nebo tlumočníka, která byla zahájena do 

31. 12. 2011 a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti této instrukce, se 

dokončí podle instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 1. 9. 2011, č. j. 381/2010-OD-

ZN, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků, a o některých dalších otázkách. 

 

 (2) Řízení o jmenování znalce nebo tlumočníka, pozastavení práva vykonávat činnost 

znalce nebo tlumočníka nebo o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou 

činnost, která byla zahájena ode dne 1. 1. 2012 a nebyla pravomocně skončena přede dnem 

nabytí účinnosti této instrukce, se dokončí podle této instrukce. 

 

§ 36 

Zrušovací ustanovení 

 

 Zrušuje se směrnice ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. února 1973, čj. 10/73-

kontr., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti, a instrukce 

Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 30. 4. 2012, č. j. 90/2012-OSD-ZN, o správním řízení 

ve věcech znalců a tlumočníků, a o některých dalších otázkách. 

 



ČÁST ČTRNÁCTÁ 

ÚČINNOST 

 

§ 37 

 

 Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

 

 

 

 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. v. r. 

              ministr spravedlnosti ČR 

 



Příloha č. 1 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 

 
OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU

1
 

 

        V .............. dne............ 

         Čj. ............................... 

 

R o z h o d n u t í 
 

 Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 téhož zákona, vyhovuji 

žádosti (návrhu) paní/pana ………, nar. ………, bytem ……… (dále jen „žadatel/ka, resp. 

navrhovatel/ka“)
*
, o jmenování znalcem v oboru …, odvětví…, specializaci …,  

a žadatelku/žadatele
*
 tímto 

 

j m e n u j i 

 

znalcem v oboru ………, odvětví ………, se specializací ……… 

 

Odůvodnění: 

 

 Podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán I. stupně všem účastníkům 

v plném rozsahu vyhoví. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat k ministru spravedlnosti rozklad, a to do 15 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí, na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 

128 10 Praha 2. O rozkladu rozhoduje ministr spravedlnosti.
2
 

 

 Proti tomuto rozhodnutí je možné podat k předsedovi Krajského soudu v ……… 

odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, na adresu ………. O odvolání 

rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR.
3
 

 

 Jmenovaný znalec je před zápisem do seznamu znalců a tlumočníků povinen složit slib  

do rukou ministra spravedlnosti / předsedy krajského soudu.
*
 O termínu konání slibu bude 

včas vyrozuměn. 

 

 
     podpis ministra spravedlnosti / předsedy krajského soudu

*
 

     otisk úředního razítka 

 

Znalec
4
 (a navrhovatel/ka) 

                                                 
1
 Uvede se titul, jméno a příjmení ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu a adresa krajského 

soudu. 
2
 Tato část poučení je součástí pouze rozhodnutí ministra spravedlnosti. 

3
 Tato část poučení je součástí pouze rozhodnutí předsedy krajského soudu. 

4
 Uvede se titul, jméno, příjmení a adresa znalce. 

* Nehodící se vymažte. 



Příloha č. 2 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 

 
OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU

1
 

 

        V .............. dne............ 

         Čj. ............................... 

 

R o z h o d n u t í 
 

 Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 téhož zákona, vyhovuji 

žádosti (návrhu) paní/pana ………, nar. ………, bytem ……… (dále jen „žadatel/ka, resp. 

navrhovatel/ka“)
*
, o jmenování tlumočníkem jazyka………..… (se specializací .…),  

a žadatelku/žadatele
*
 tímto 

 

j m e n u j i 

 

tlumočníkem jazyka ……… 

 

Odůvodnění: 

 

 Podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán I. stupně všem účastníkům 

v plném rozsahu vyhoví. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat k ministru spravedlnosti rozklad, a to do 15 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí, na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 

128 10 Praha 2. O rozkladu rozhoduje ministr spravedlnosti.
2
 

 

 Proti tomuto rozhodnutí je možné podat k předsedovi Krajského soudu v ……… 

odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, na adresu ………. O odvolání 

rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR.
3
 

 

 Jmenovaný tlumočník je před zápisem do seznamu znalců a tlumočníků povinen složit 

slib do rukou ministra spravedlnosti / předsedy krajského soudu.
*
 O termínu konání slibu 

bude včas vyrozuměn. 

 

 
     podpis ministra spravedlnosti / předsedy krajského soudu

*
 

     otisk úředního razítka 

 

Tlumočník
4
 (a navrhovatel/ka) 

                                                 
1
 Uvede se titul, jméno a příjmení ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu a adresa krajského 

soudu. 
2
 Tato část poučení je součástí pouze rozhodnutí ministra spravedlnosti. 

3
 Tato část poučení je součástí pouze rozhodnutí předsedy krajského soudu. 

4
 Uvede se titul, jméno, příjmení a adresa tlumočníka. 

* Nehodící se vymažte. 



Příloha č. 3 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 

 

 

 

Znalecká doložka 
 

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti / 

předsedy Městského soudu v Praze / předsedy Krajského soudu v ……

 ze dne ……, č. j. 

……, v oboru ……, odvětví ……, se specializací ……, zapsaný v seznamu znalců  

a tlumočníků vedeném Městským soudem v Praze / Krajským soudem v ……

 

 

Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem ……. 

 

 

 

podpis znalce 

 

otisk znalecké pečeti 

 

 

 

 

 

Tlumočnická doložka 
 

 

Tlumočnický úkon jsem provedl jako tlumočník jmenovaný rozhodnutím ministra 

spravedlnosti / předsedy Městského soudu v Praze / předsedy Krajského soudu v ……

 ze dne 

……, č. j. ……, pro jazyk ………, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném 

Městským soudem v Praze / Krajským soudem v ……

 Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem 

připojené listiny. V překladu jsem provedl/a tyto opravy: 

 

 

Tlumočnický úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem ……. 

 

 

 

podpis tlumočníka 

 

 

otisk tlumočnické pečeti 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Nehodící se vymažte. 



Příloha č. 4 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 
 

 

 

 

Kniha slibů znalců   

 

 
Poř. 

číslo 

Jméno a příjmení 

znalce 

Datum a č.j. 

rozhodnutí 

o jmenování 

Datum 

právní 

moci 

Datum 

slibu 

Podpis 

znalce 

Podpis ministra 

spravedlnosti/ 

předsedy … soudu 

       

       

       
Pozn.: kniha ve formátu A3, na deskách od shora vyznačen název správního orgánu, dále otisk malého státního 

znaku, uprostřed text „Kniha slibů znalců“; na první straně se uvede „znění slibu“; každá strana v knize má 

celkem 16 řádků  

 

 

 

 

Kniha slibů tlumočníků 

 

 
Poř. 

číslo 

Jméno a příjmení 

tlumočníka 

Datum a č.j. 

rozhodnutí 

o jmenování 

Datum 

právní 

moci 

Datum 

slibu 

Podpis 

tlumočníka 

Podpis ministra 

spravedlnosti/ 

předsedy … soudu 

       

       

       
Pozn.: kniha ve formátu A3, na deskách od shora vyznačen název správního orgánu, dále otisk malého státního 

znaku, uprostřed text „Kniha slibů tlumočníků“; na první straně se uvede „znění slibu“, každá strana v knize má 

celkem 16 řádků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 

 

 

Vzor průkazu znalce  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzor průkazu tlumočníka  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 

 

Elektronický znalecký (tlumočnický) deník - vysvětlivky 
 

Podle ust. § 15 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů, je možno vést znalecký (tlumočnický) deník i v elektronické podobě. Následující 

tabulka obsahuje podrobné informace o údajích, které má elektronický znalecký 

(tlumočnický) deník obsahovat. 

 

 

číslo 

sloupce 
vyplňované údaje příklad 

1. 

Pořadová čísla jednotlivých znaleckých posudků. 

Tato čísla se oddělují lomítkem, za které se uvede 

příslušný kalendářní rok. Pořadová čísla se uvádějí 

vzestupně, bez přerušení číselné řady.  

č. 1/2017 

2. 

Označení a sídlo orgánu veřejné moci, název a sídlo 

PO, jméno, příjmení a bydliště FO žádající o 

znalecký posudek. Vyžaduje-li znalecký posudek 

orgán veřejné moci, uvede se rovněž spisová 

značka (číslo jednací), pod kterou je znalecký 

posudek vyžadován. 

Ministerstvo spravedlnosti 

ČR, Vyšehradská 16, 128 10 

Praha 2                                  

sp.zn. MSP-1/2017-OSD-ZN       

3. 

Datum, kdy byl znalecký ústav ustanoven orgánem 

veřejné moci k podání znaleckého posudku nebo, 

kdy byla uzavřena smlouva o podání znaleckého 

posudku /mezi znaleckým ústavem a zadavatelem - 

PO, FO/. 

ve formátu den-měsíc-rok 

4. 

Stručný popis předmětu znaleckého posudku a obor 

/ odvětví, v rámci kterého byl znalecký posudek 

podán.  

Ocenění souboru nemovitostí  

v katastru …                         

- obor ekonomika                                                         

- ceny a odhady nemovitostí 

5. 

Datum, do kterého byla stanovena lhůta 

znaleckému ústavu podat znalecký posudek a 

datum, kdy byl znalecký posudek podán; příp. i 

data, byla-li lhůta k podání posudku prodloužena 

/zlomkem/. 

ve formátu den-měsíc-rok 

6. 
Údaj o počtu účtovaných hodin, byl-li znalecký 

posudek vyžádán orgánem veřejné moci. 
100 hod. 

7. 
Vyčíslení úhrnné výše účtované odměny a náhrady 

nákladů /zlomkem/. 

1 000 Kč                                                                    

100 Kč 

8. 

Vyčíslení úhrnné výše odměny a náhrady nákladů, 

která byla znaleckému ústavu přiznána orgánem 

veřejné moci nebo uhrazena na základě smlouvy s 

PO, FO /zlomkem/. 

1 000 Kč                                                                 

100 Kč 

9. 

Datum, kdy byla odměna a náhrada nákladů 

znaleckému ústavu proplacena, včetně uvedení čísla 

faktury. 

ve formátu den-měsíc-rok 

10. Poznámky 
např. jméno zpracovatele, 

důvod nevyplnění údajů, atp. 

 



Příloha č. 7 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 

 

 

 

 
TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ 

PŘEDSEDA KRAJSKÉHO SOUDU 

V ......................................... 

ADRESA 

 

 

 

        V .............. dne............ 

         Čj. ............................... 

 

 

 

P o v ě ř e n í 
 

 

 Podle ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve spojení s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích  

a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“),  

a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), 

 

p o v ě ř u j i 

 

……………
1
 

 

provedením kontroly znaleckého/tlumočnického
*
 deníku paní/pana

*
 ………… nar. ………, 

bytem ……… 

 

 

Předmětem kontroly bude plnění povinností znalce/tlumočníka
*
 podle § 15 zákona o znalcích 

a tlumočnících ve spojení s § 8 odst. 1 prováděcí vyhlášky a podle § 17 odst. 2 a 3 zákona  

o znalcích a tlumočnících. 

 

 

 

 
        podpis předsedy krajského soudu 

        otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Uvede se jméno, příjmení a funkce kontrolujícího. 

* Nehodící se vymažte. 



Příloha č. 8 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 
 

 

 
KRAJSKÝ SOUD 

V ......................................... 

ADRESA 

 

 

        V .............. dne ............ 

         Čj. ................................ 
 

 

Oznámení o zahájení kontroly 
 

 

Vážená paní/vážený pane,
*
 

 

podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),  

ve spojení s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), a § 8 odst. 2 vyhlášky  

č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„prováděcí vyhláška“), vám oznamuji zahájení kontroly Vašeho znaleckého/tlumočnického
*
 deníku. 

 

Předmětem kontroly bude plnění povinností podle § 15 zákona o znalcích  

a tlumočnících, ve spojení s § 8 odst. 1 prováděcí vyhlášky, a podle § 17 odst. 2 a 3 zákona  

o znalcích a tlumočnících, za období od ……… do …………. 

 

Za účelem provedení kontroly Vás žádám, abyste se dostavil(a) dne ……… v ……… hod. do 

kanceláře č. ……… budovy Krajského soudu v ………, ………
1
, a poskytl(a) Váš 

znalecký/tlumočnický
*
 deník / abyste Váš znalecký/tlumočnický

*
 deník zaslal doporučeně na adresu 

Krajského soudu v …...…, ……
2
, ve lhůtě ….. dnů od doručení tohoto oznámení. Vedete-li znalecký/ 

tlumočnický
*
 deník elektronicky, zašlete jej ve formátu ….. do datové schránky Krajského soudu v 

……….. nebo na emailovou adresu: ………………. 

 

Podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky  

pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem 

a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu  

o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. 

Nesplněním některé z těchto povinností se fyzická osoba dopustí podle § 15 odst. 1 písm. a) 

kontrolního řádu přestupku, za který může být podle § 15 odst. 2 kontrolního řádu uložena pokuta  

do 500 000 Kč. 

 

Přílohou tohoto oznámení je pověření ke kontrole. 

 

 S pozdravem 

 

 

      jméno, příjmení, funkce a podpis kontrolujícího 

      otisk úředního razítka 

 

                                                 
1
 Uvede se adresa krajského soudu. 

* Nehodící se vymažte. 
2
 Uvede se adresa krajského soudu. 



Příloha č. 9 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 
 

KRAJSKÝ SOUD 

V ......................................... 

ADRESA 

 

 

 

P r o t o k o l 

 
o kontrole znaleckého/tlumočnického

*
 deníku podle 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
 

Kontrolní orgán:   Krajský soud v ……… 

 

Kontrolující:    ……………………….
1
 

 

Pravomoc k výkonu kontroly: Kontrola byla provedena podle § 19 odst. 2 zákona  

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích  

a tlumočnících“), a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). 
 

Kontrolovaná osoba:   ……………………….
2
 

 

Předmět kontroly: Předmětem kontroly bylo plnění povinností podle § 15 

zákona o znalcích a tlumočnících, ve spojení s § 8 odst. 1 

prováděcí vyhlášky, a podle § 17 odst. 2 a 3 zákona  

o znalcích a tlumočnících, za období od ……….do…….. 
 

1. Zahájení kontroly 

 

Kontrola znaleckého/tlumočnického
*
 deníku byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly 

ze dne ………., č. j. ………, kontrolované osobě. Společně s oznámením bylo kontrolované osobě 

doručeno i pověření k provedení kontroly. 

 

2. Poslední kontrolní úkon 

 

Posledním kontrolním úkonem byla kontrola znaleckého/tlumočnického
*
 deníku provedená dne 

……… 

 

3. Kontrolní zjištění 

 

……………………. 

……………………. 

…………………….
3
 

 

                                                 
1
 Uvede se jméno, příjmení a funkce kontrolujícího. 

2
 Uvede se jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště kontrolované osoby. 

3
 Uvedou se kontrolní zjištění podle § 12 odst. 1 písm. h) kontrolního řádu. 

* Nehodící se vymažte. 



4. Poučení 

 

Kontrolovaná osoba může podle § 13 odst. 1 kontrolního řádu podat proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole námitky ke Krajskému soudu v ……… do 15 dnů ode dne doručení 

protokolu o kontrole na adresu ……… 

 

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směrují,  

a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. 

 

 

 

 

 

V ……… dne ………    jméno, příjmení, funkce a podpis kontrolujícího 
      otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 
 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem  

 
(členěno podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých 

oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)   

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Bezpečnost práce pro odvětví 

bezpečnost práce:  

 

Vzdělání - vysokoškolské technické vzdělání zaměřené na danou 

specializaci, nejméně magisterského stupně, pokud jej lze pro 

danou specializaci získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné 

vzdělání zaměřené na danou specializaci  

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné technické praxe zaměřené 

na danou specializaci po ukončení vysokoškolského studia, 

příp. nejvyššího dosaženého vzdělání, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů 

v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci nebo platné osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti 

pro technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života 

a zdraví nebo platné osvědčení o zvláštní odborné 

způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (z. č. 

309/2006 Sb.) 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Čistota ovzduší pro odvětví čistota 

ovzduší:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání zaměřené na ochranu životního 

prostředí, příp. jiného odpovídajícího směru nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Doprava pro odvětví doprava letecká, 

doprava městská, doprava silniční, doprava vodní, doprava železniční, skladiště  

a překladiště: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání strojního, dopravního nebo 

mechanizačního směru nejméně magisterského stupně  

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima*  

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe odpovídající dané 

specializaci po ukončení vysokoškolského studia 

bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Drahé kovy a kameny pro odvětví drahé 

kovy a kameny: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví (specializaci) nejméně magisterského stupně, 

pokud jej lze získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné 

vzdělání odpovídajícího zaměření 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení vysokoškolského studia příp. nejvyššího 

dosaženého vzdělání, bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Dřevo zpracování pro odvětví dřevo 

zpracování:  

 
Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně, pokud jej lze 

získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání 

odpovídajícího zaměření 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení vysokoškolského studia příp. nejvyššího 

dosaženého vzdělání, bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví ceny a odhady, 

specializace nemovitosti: 

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání stavebního směru nejméně 

magisterského stupně* 

- absolvování postgraduálního specializačního studia (tj. 

zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu 

minimálně 4 semestry**   

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné stavební praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
  * Za splnění této podmínky se nepovažuje vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie 

** Např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku  

     Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví ceny a odhady, 

specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech: 

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání lesnického směru nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování postgraduálního specializačního studia (tj. 

zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu 

minimálně 4 semestry*   

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné lesnické praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
* Např. na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví ceny a odhady, 

specializace motorová vozidla: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání strojního, mechanizačního nebo 

dopravního směru nejméně magisterského stupně 

- absolvování postgraduálního specializačního studia (tj. 

zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu 

minimálně 4 semestry*   

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
* Např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně nebo Vyšší odborné škole a střední  

   průmyslové škole v Rychnově nad Kněžnou. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví ceny a odhady, 

specializace stroje a zařízení: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání strojního nebo mechanizačního 

směru nejméně magisterského stupně 

- absolvování postgraduálního specializačního studia (tj. 

zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu 

minimálně 4 semestry*   

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
* Např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně   

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví ceny a odhady, 

specializace v oblasti movitých věcí: 

  

 

V oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, oblast „movité věci“ musí být vždy 

konkretizována specializace, a to např. starožitnosti, výpočetní technika, elektronika, zařízení 

bytů apod. Níže uvedené podmínky neplatí pro specializace „motorová vozidla“ a „stroje  

a zařízení“ v rámci výše uvedeného oboru a odvětví.  

 

 

Vzdělání - získání nejvyššího vzdělání, které lze pro danou specializaci 

dosáhnout  

- absolvování postgraduálního specializačního studia (tj. 

zaměřeného na danou specializaci) studia v případě těch 

specializací, u kterých je zavedeno, jinak 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po dosažení nejvyššího 

vzdělání bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví ceny a odhady, 

specializace podniky / obchodní závody: 

 

Vzdělání - vysokoškolské ekonomické vzdělání nejméně magisterského 

stupně, ve studijním programu zaměřeném na oceňování 

podniků* 

- v případě vysokoškolského ekonomického vzdělání 

v magisterském studijním programu v jiném oboru 

absolvování postgraduálního specializačního (tj. zaměřeného 

na danou specializaci) studia v rozsahu minimálně 4 

semestry**   

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na podnikovou 

ekonomiku po ukončení vysokoškolského studia 

bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
  * Např. v navazujícím magisterském studijním programu v oboru Finance a oceňování podniku nebo v jiném 

oboru s vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze. 

** Např. v Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro odvětví účetní evidence:  

  

Vzdělání - vysokoškolské ekonomické vzdělání nejméně magisterského 

stupně, ve studijním programu zaměřeném na účetnictví a 

finance  

- v případě vysokoškolského ekonomického vzdělání 

v magisterském studijním programu v jiném oboru získání 

certifikátu 2. stupně (účetní expert*) nebo složení auditorské 

zkoušky**  

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima*** 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe v oblasti účetnictví po 

ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
    * Vydaného Institutem Svazu účetních, a.s. 

  ** Ve smyslu § 8 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

***Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika pro tato odvětví řízení, 

plánování a organizace ekonomiky, dodavatelsko-odběratelské vztahy, investice, mzdy, 

peněžnictví a pojišťovnictví, racionalizace, správa národního majetku, ekonomická odvětví 

různá:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání nejméně magisterského stupně, ve 

studijním programu, který odpovídá danému znaleckému 

oboru, odvětví a příp. specializaci  

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe odpovídající dané oblasti 

(odvětví, specializaci), po ukončení vysokoškolského studia 

bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Elektronika pro odvětví elektronika:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na danou 

specializaci po ukončení vysokoškolského studia 

bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Elektrotechnika pro odvětví 

elektrotechnika:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na danou 

specializaci po ukončení vysokoškolského studia 

bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Energetika pro odvětví energetika:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na danou 

specializaci po ukončení vysokoškolského studia 

bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení dle z. č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů, příp. jiné odpovídající 

osvědčení, lze-li jej pro danou specializaci získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Geodézie a kartografie pro odvětví 

geodézie a kartografie:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání zaměřené na geodézii a kartografii 

nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Hutnictví pro odvětví hutnictví:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně, pokud jej lze 

pro danou specializaci získat jinak nejvyšší možné 

dosažitelné vzdělání odpovídajícího směru 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení odpovídajícího 

studia bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Chemie pro tato odvětví hmoty umělé, 

hnojiva strojená, léčiva (výroba), vlákna umělá, chemická odvětví různá:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání chemického nebo chemicko-

technologického směru nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na danou 

specializaci po ukončení vysokoškolského studia   

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Jaderná fyzika pro odvětví jaderná 

fyzika:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání zaměřené na fyziku nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování postgraduálního specializačního studia 

v rozsahu minimálně 4 semestry nebo doktorského studijního 

programu zaměřeného na dané odvětví, je-li takové studium 

zavedeno 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia   

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Keramika pro odvětví porcelán:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení odpovídajícího studia, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Kriminalistika pro odvětví 

kriminalistika:  

 

Vzdělání - získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním 

programu odpovídajícího směru dle příslušného odvětví (v 

případě specializace zaměřené na informační a komunikační 

technologie získání vysokoškolského vzdělání nejméně 

v bakalářském studijním programu zaměřeném na infomační 

a komunikační technologie   

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na dané odvětví  

a specializaci znalecké činnosti po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- absolvování Kvalifikačního kurzu kriminalistických znalců  

a získání Osvědčení o způsobilosti k vykonávání znalecké 

činnosti v daném odvětví a specializaci nebo  

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* a absolvování 2 

semestrálního postgraduálního studia zaměřeného na 

kriminalistiku (zejm. na teorii a metodologii kriminalistiky, 

teorii kriminalistické stopy a teorii kriminalistické 

identifikace) v rozsahu minimálně 100 vyučovacích hodin, 

včetně složení závěrečné zkoušky 

- příp. další osvědčení podle zvláštních právních předpisů 

v závislosti na dané specializaci   

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Kriminalistika pro odvětví 

kriminalistika, specializace zkoumání ručního písma, a v oboru Písmoznalectví pro odvětví 

písmoznalectví, specializace ruční písmo:  

 

Vzdělání - získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním 

programu   

- absolvování odborné přípravy pod dohledem praktikujícího 

znalce nebo více znalců nebo znaleckého ústavu* nebo pod 

vedením sdružení znalců, kteří jsou zapsáni pro příslušnou 

specializaci jednoho z oborů - kriminalistika a 

písmoznalectví, přičemž doba odborné přípravy trvá 

minimálně 18 měsíců a má jasně stanovený a kontrolovatelný 

plán   

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima**  

Odborná praxe - minimálně 5 let odborné praxe po absolvování přípravy  

a s minimálně 70 zpracovanými výstupy (popsáno výše; 

odbornou praxí se rozumí výkon praktických znaleckých 

činností pod vedením viz shora) 

Ověřování 

odborných znalostí 

- ověření odborných znalostí před poradním sborem ministra 

spravedlnosti (podrobněji viz níže) 

Další doplňující 

podmínky 

- např. absolvování studia zaměřeného na kriminalistiku (zejm. 

teorii a metodologii kriminalistiky, teorii kriminalistické 

stopy a teorii kriminalistické identifikace) v rozsahu min. 2 

semestry a 100 vyučovacích hodin, včetně složení závěrečné 

zkoušky, nebo absolvování Kvalifikačního kurzu 

kriminalistických znalců, nebo získání osvědčení  

o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti v daném 

odvětví, příp. specializaci (v případě absolventa 

Kvalifikačního kurzu kriminalistických znalců), anebo 

absolvování specializačního kurzu zaměřeného na forenzní 

identifikaci pisatele 

- publikační činnost v dané oblasti, stáž, účast na konferencích  

a seminářích atp. 

  * např. Kriminalistický ústav Praha, jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR, OKTE 

** Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti, týkající 

se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně nebo 

Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Kybernetika pro tato odvětví výpočetní 

technika, kybernetická odvětví různá:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání zaměřené na výpočetní techniku 

nejméně bakalářského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví, příp. specializaci, po ukončení vysokoškolského 

studia   

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- v případě specializace zaměřené na bezpečnost informačních 

systémů získání certifikátu oborné organizace působící v této 

oblasti 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Kůže a kožešiny pro odvětví kůže  

a kožešiny (zpracování):  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení odpovídajícího studia, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Lesní hospodářství pro tato odvětví 

myslivost, dříví - těžba:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání lesnického nejméně magisterského 

stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- pro odvětví myslivost - platný zbrojní průkaz k loveckým 

účelům, příp. jiné osvědčení, lze-li jej pro dané odvětví 

získat  

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Meteorologie pro odvětví meteorologie:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Obaly pro odvětví obaly:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení odpovídajícího 

studia, bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ochrana přírody, odvětví ochrana 

přírody:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání zaměřené na ochranu životního 

prostředí, příp. jiného odpovídajícího směru nejméně 

magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Paliva pro odvětví paliva:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně, pokud jej lze 

pro danou specializaci získat jinak nejvyšší možné 

dosažitelné vzdělání odpovídajícího směru 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení odpovídajícího 

studia bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Papír pro odvětví papír výroba, papír 

zpracování: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně, pokud jej lze 

pro danou specializaci získat jinak nejvyšší možné 

dosažitelné vzdělání odpovídajícího směru 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení odpovídajícího 

studia bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Patenty a vynálezy pro odvětví patenty  

a vynálezy:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na dané odvětví po 

ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Potravinářství pro odvětví 

cukrovarnictví, konzervování potravin, lihoviny pálené, maso - zpracování, nápoje 

nealkoholické pekařství, pivovarnictví, potravinářská odvětví různá, tuky jedlé, zkoumání 

potravin: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání potravinářského nebo 

biochemického směru nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Požární ochrana pro odvětví požární 

ochrana:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na dané odvětví po 

ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Právní vztahy k cizině pro odvětví 

právní vztahy k cizině:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na dané odvětví po 

ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Projektování pro odvětví projektování: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia v rozsahu minimálně 4 

semestry nebo doktorského studijního programu zaměřeného 

na dané odvětví, je-li takové studium zavedeno, jinak 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- platná autorizace odpovídajícího zaměření (dle z. č. 

360/1992 Sb.) 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

  
Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ropa-zpracování pro odvětví ropa-

zpracování:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně, pokud jej lze 

pro danou specializaci získat jinak nejvyšší možné 

dosažitelné vzdělání odpovídajícího směru 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení odpovídajícího 

studia bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Sklo pro odvětví sklo:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení odpovídajícího studia, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Služby pro odvětví služby:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení odpovídajícího studia, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- v případě specializace sociální práce - získání profesního 

označení dle podmínek stanovených speciálním právním 

předpisem   

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Sociální vědy pro odvětví politologie:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví, specializaci (politologie, sociologie, historie 

atp.) nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia v rozsahu minimálně 4 

semestry nebo doktorského studijního programu zaměřeného 

na dané odvětví, je-li takové studium zavedeno, jinak 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- v případě specializace sociální pedagogika - získání 

akreditace k provádění činností  

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Spoje pro odvětví spoje:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení odpovídajícího studia, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Sport pro odvětví sport - provozování, 

sportovní zařízení:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání zaměřené na tělesnou výchovu a 

sport nejméně magisterského stupně   

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení odpovídajícího studia, bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- v případě odvětví sport-provozování - získání osvědčení o 

trenérské zkoušce  

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Stavebnictví pro odvětví inženýrské 

stavby, stavební materiál, stavby dopravní, stavby důlní a těžební, stavby energetických 

zařízení, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby vodní, stavby zemědělské, stavební 

odvětví různá: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejméně 

magisterského stupně, zaměřené na dané odvětví, příp. 

specializaci* 

- absolvování specializačního studia v rozsahu minimálně 4 

semestry**, lze-li jej pro dané odvětví, příp. specializaci 

získat, jinak 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima*** 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné stavební praxe zaměřené na 

dané odvětví, příp. specializaci, po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platná autorizace odpovídajícího zaměření (dle z. č. 360/1992 

Sb.), je-li možné ji pro danou oblast získat 

- příp. jiné platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví, pokud je možné jej získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
    * Za splnění této podmínky se nepovažuje vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie. 

  ** Např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

***Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Strojírenství pro odvětví strojírenství 

těžké, strojírenství všeobecné:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání strojírenského směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Střelivo a výbušniny pro odvětví 

střelivo a výbušniny:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe zaměřené na dané 

odvětví po ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení/certifikát, lze-li jej pro dané odvětví, 

specializaci získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Školství a kultura pro odvětví 

psychologie:  

 

V oboru školství a kultura, odvětví psychologie musí být vždy konkretizována specializace,  

a to dopravní psychologie, psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání nebo 

peniterciární a kriminologická psychologie. 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání v jednooborovém magisterském 

studijním programu v oboru psychologie, příp. 

v bakalářském  

a jednooborovém navazujícím magisterském studijním 

programu v oboru psychologie  

- absolvování 4 semestrálního postgraduálního specializačního 

(tj. zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu min. 

200 vyučovacích hodin* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné psychologické praxe po ukončení 

vysokoškolského studia (viz výše) bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- pro specializaci dopravní psychologie - získání akreditace 

k provádění dopravně psychologického vyšetření dle § 87a 

odst. 5 z. č. 361/2000 Sb. 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Pořádaného např. Psychologickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Školství a kultura pro odvětví 

pedagogika, estrády a varieté, film, rozhlas, televize, tisk, umění dramatické, umění hudební, 

umění literární, umění výtvarné, jazykověda:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví, příp. specializaci nejméně magisterského 

stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti zaměřené 

na dané odvětví, specializaci, pokud je možné jej získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Tabák pro odvětví tabák:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Tarify dopravní pro odvětví tarify 

dopravní:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Technické obory pro odvětví technické 

obory (různé):  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně jinak nejvyšší 

možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané odvětví 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

odpovídajícího studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Těžba pro odvětví geologie, minerální 

prameny, plyn zemní, těžba uhlí, těžba nafty, těžba nerostů:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru (např. 

geologie) zaměřené na dané odvětví nejméně magisterského 

stupně  

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe po ukončení odpovídajícího 

studia bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

  

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Textilie pro odvětví textilie:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví, příp. specializaci nejméně magisterského 

stupně, pokud jej lze pro dané odvětví, specializaci získat, 

jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání zaměřené na dané 

odvětví, specializaci  

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

odpovídajícího studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti  

o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Tiskařství pro odvětví tiskařství:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia v daném odvětví bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 
 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Umělecká řemesla pro odvětví umělecká 

řemesla:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně, pokud jej lze 

pro danou specializaci získat jinak nejvyšší možné 

dosažitelné vzdělání odpovídajícího směru 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia, příp. nejvyššího dosaženého 

vzdělání, bezprostředně předcházející podání žádosti o 

jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- u specializace starožitnosti - rekvalifikační kurz pro obor 

starožitník  

- u specializace architektura - platná autorizace odpovídajícího 

zaměření (dle z. č. 360/1992 Sb.) 

- platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti zaměřené 

na dané odvětví, specializaci, pokud je možné jej získat  

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Vodní hospodářství pro odvětví čistota 

vod, meliorace, rybářství a rybníkářství:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování   

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platná autorizace odpovídajícího zaměření (dle z. č. 

360/1992 Sb.) 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví, pokud je možné jej získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zařízení národní obrany a bezpečnosti 

pro odvětví zařízení národní obrany a bezpečnosti:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe odpovídající danému 

odvětví po ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé z autorit 

v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro odvětví psychiatrie:  

  

Vzdělání - vysokoškolské lékařské vzdělání v magisterském studijním 

programu  

- získání specializace II. stupně nebo specializované 

způsobilosti lékaře ze základního oboru* odpovídajícího 

danému odvětví znalecké činnosti 

- získání nástavbové specializace nebo specializované 

způsobilosti lékaře z nástavbového oboru** odpovídajícího 

dané specializaci znalecké činnosti, pokud ji lze získat 

- absolvování kurzu zaměřeného na soudní psychiatrii*** 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné zdravotnické praxe zaměřené na 

dané odvětví, příp. specializaci znalecké činnosti, po 

ukončení vysokoškolského studia bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
    * Viz příloha č. 1 vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

  ** Viz příloha č. 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

*** Pořádaného Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro odvětví 

epidemiologie, farmakologie, genetika, hematologie, hygiena, chirurgie, interna, ortopedie, 

pediatrie, porodnictví, pracovní úrazy a nemoci z povolání, sexuologie, stanovení 

nemateriální újmy na zdraví, zdravotnická odvětví různá,  - podmínky pro žadatele o 

jmenování znalcem z řad lékařů:  

  

Vzdělání - vysokoškolské lékařské vzdělání v magisterském studijním 

programu  

- získání specializace II. stupně nebo specializované 

způsobilosti lékaře ze základního oboru* odpovídajícího 

danému odvětví znalecké činnosti 

- získání nástavbové specializace nebo specializované 

způsobilosti lékaře z nástavbového oboru** odpovídajícího 

dané specializaci znalecké činnosti, pokud ji lze získat 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima*** 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné zdravotnické praxe zaměřené na 

dané odvětví, příp. specializaci znalecké činnosti, po získání 

specializace II. stupně nebo specializované způsobilosti 

lékaře ze základního oboru (viz výše) bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a 

primáře****  

- pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví osvědčení  

o absolvování nadstavbového kurzu Odškodňování újem na 

zdraví***** 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
         * Viz příloha č. 1 vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

      ** Viz příloha č. 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

    ***Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze nebo v Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

  **** Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) a d) z. č.  220/1991 Sb. 

***** Např. pořádaný Společností medicínského práva o.s., nebo 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro odvětví zdravotnická 

odvětví různá, specializace klinická psychologie:  

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání v jednooborovém magisterském 

studijním programu v oboru psychologie, příp. 

v bakalářském a jednooborovém navazujícím magisterském 

studijním programu v oboru psychologie  

- absolvování 4 semestrálního postgraduálního specializačního 

(tj. zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu min. 

200 vyučovacích hodin* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné psychologické praxe po ukončení 

vysokoškolského studia (viz výše) bezprostředně 

předcházející podání žádosti o jmenování, z toho alespoň  

5 let ve zdravotnictví na plný pracovní úvazek  

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu v oboru klinický psycholog 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Pořádaného např. Psychologickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

 

 

 
Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro odvětví zdravotnická 

odvětví různá, specializace stomatologie, pro žadatele o jmenování znalcem z řad zubních 

lékařů: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

v oboru zubní lékařství nebo stomatologie 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné stomatologické praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a 

primáře** 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
* Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze nebo v Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

** Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) a d) z. č.  220/1991 Sb. 
 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro odvětví soudní 

lékařství - podmínky pro žadatele o jmenování znalcem z řad lékařů: 

 

Vzdělání - vysokoškolské lékařské vzdělání v magisterském studijním 

programu 

- získání specializované způsobilosti lékaře v základním oboru 

soudní lékařství* nebo získání specializované způsobilosti 

lékaře ze základního oboru patologie a současně získání 

nástavbové specializace nebo zvláštní odborné způsobilosti  

z nástavbového oboru soudní lékařství** 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima*** 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné zdravotnické praxe zaměřené na 

dané odvětví znalecké činnosti, po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a 

primáře**** 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
* Viz příloha č. 1 vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

** Viz příloha č. 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do 31.12.2010 

*** Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze nebo v Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

**** Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) a d) z. č.  220/1991 Sb. 

 

 

Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro odvětví toxikologie: 

 

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

odpovídajícího směru 

- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let odborné praxe zaměřené na dané odvětví, 

příp. specializaci znalecké činnosti, po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- platné osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a 

primáře**, jde-li o lékaře 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
* Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze nebo v Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

** Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) a d) z. č.  220/1991 Sb. 



Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Zemědělství pro odvětví chmelařství, 

ovocnářství a zahradnictví, včelařství, veterinářství, vinařství, výroba rostlinná, výroba 

živočišná, zemědělská odvětví různá:  

  

Vzdělání - vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na 

dané odvětví nejméně magisterského stupně 

- absolvování specializačního studia zaměřeného na znaleckou 

činnost odpovídající dané specializaci, lze-li jej absolvovat, 

jinak 
- absolvování kurzu tzv. znaleckého minima* 

Odborná praxe - minimálně 10 let aktivní odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání 

žádosti o jmenování 

Ověřování 

odborných znalostí 

- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů 

Další doplňující 

podmínky 

- příp. platné osvědčení/certifikát o odborné způsobilosti 

zaměřené na dané odvětví/specializaci, pokud je možné jej 

získat 

- kladná doporučení ke jmenování znalcem od některé 

z autorit v předmětné oblasti, vědecké instituce či profesního 

sdružení 

- publikační/přednášková činnost zaměřená na danou oblast  
*Studium, v rámci kterého žadatel získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické 

dovednosti, týkající se vypracování znaleckého posudku, např. v Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně nebo Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 
 

 

Odborné podmínky pro jmenování tlumočníkem 
 

 

 

Vzdělání Speciální výuka Odborná praxe 

- získání vysokoškolského 

vzdělání v magisterském 

studijním programu 

překladatelství a 

tlumočnictví 

- absolvování doplňkového 

studia pro tlumočníky a 

překladatele v oblasti práva na 

právnické fakultě VŠ
1
 

- min. 5 posledních let 

aktivní překladatelské a 

tlumočnické praxe 

(převážná část musí být 

získána po ukončení 

vysokoškolského studia) 

- získání vysokoškolského 

vzdělání v magisterském 

studijním programu 

učitelství jazyka, filologie 

- absolvování doplňkového 

studia pro tlumočníky a 

překladatele v oblasti práva na 

právnické fakultě VŠ
2
 

- min. 5 posledních let 

aktivní překladatelské a 

tlumočnické praxe 

(převážná část musí být 

získána po ukončení 

vysokoškolského studia) 

- získání vysokoškolského 

vzdělání v jiném 

magisterském 

(inženýrském) studijním 

programu (ve zvlášť 

odůvodněných případech 

lze nesplnění této 

podmínky prominout) 

- absolvování doplňkového 

studia pro tlumočníky a 

překladatele v oblasti práva na 

právnické fakultě VŠ
3
 

- absolvování státní jazykové 

zkoušky speciální pro obor 

překladatelský nebo 

tlumočnický 

- min. 5 posledních let 

aktivní překladatelské a 

tlumočnické praxe 

(převážná část musí být 

získána po absolvování 

státní jazykové zkoušky) 

- rodilí mluvčí, tj. osoby, 

jejímž rodným jazykem je 

daný jazyk – získání 

vysokoškolského vzdělání 

v rodném jazyce (ve 

zvlášť odůvodněných 

případech lze nesplnění 

této podmínky prominout) 

- absolvování doplňkového 

studia pro tlumočníky a 

překladatele v oblasti práva na 

právnické fakultě VŠ
4
 

- absolvování státní jazykové 

zkoušky speciální pro obor 

překladatelský nebo 

tlumočnický 

- min. 5 posledních let 

aktivní překladatelské a 

tlumočnické praxe 

(převážná část musí být 

získána po absolvování 

státní jazykové zkoušky) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Studium se skládá ze dvou částí – části A (česká právní terminologie) a části B (navazující jazykový seminář). 

Část A je třeba absolvovat u všech jazyků (tuto povinnost nemají absolventi právnických fakult VŠ), část B  

je třeba absolvovat u těch jazyků, u kterých je zavedena. 
2
 Viz poznámka č. 1. 

3
 Viz poznámka č. 1. 

4
 Viz poznámka č. 1. 


