
From: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
To: "eklep@msp.justice.cz"
Cc: "czma@cls.cz"; "Jiri.Petracek@fnmotol.cz"; "csbmili_vybor@fbmi.cvut.cz"
Subject: Re: připomínky k materiálu: "Návrh vyhlášky o znalečném"
Date: pondělí 24. srpna 2020 23:28:00
Importance: High

Vážení,

níže si dovoluji zaslat společné stanovisko České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské
informatiky ČLS JEP (ČSBMILI ČLS JEP) a České společnosti pro zdravotnickou techniku (ČSZT ČSVTS). V
obou společnostech jsou experti, kteří jsou znalci, či se podílí na činnosti znaleckých ústavů. Níže uvedené
vyplývá tudíž z dosavadních zkušeností.

1. Návrh vyhlášky o znalečném

Z našeho hlediska je problematické, pokud se má takováto vysoce specifická a náročná činnost ohodnocovat
méně, než jiné činnosti s nižší náročností, různé typy vzdělávacích přednášek v uvedené oblasti (běžné je za 1
hodinu přednášky 800 Kč). Podle našeho názoru je tedy potřeba, aby došlo ještě k dalšímu navýšení částek.
Kromě toho si musíme uvědomit, že znalec musí být pojištěn a výše pojištění není pokryta znalečným za
posudky, pokud je znalec současně v hlavním pracovním poměru k jinému zaměstnavateli. Současná praxe, kdy
prostudování, např. soudního spisu a tudíž odborné problematiky nějakého sporu, je považováno za nejméně
hodnocenou činnost, je špatná praxe. Ten, kdo to čte, musí té problematice rozumět a mnohdy si musí mnoho
souvislostí dovozovat.

Navrhujeme tudíž, aby základní sazba byla 800 Kč a od té se vše odvozovalo.

2. Kvalifikační podmínky pro jmenování znalcem

Vzhledem k tomu, že naše obě společnosti sdružují biomedicínské techniky, biomedicínské inženýry a klinické
inženýry, tj. biomedicínské inženýry s atestací (viz zákon č. 96/2004 Sb. v aktuálním znění), dovolujeme si
navrhnout obdobu, která je uvedena v dopisu pana prof. Svačiny. V současné době je požadováno mnoho
znaleckých posudků právě z oblasti zdravotnických prostředků, resp. lékařské přístrojové techniky, což lze
zařadit pouze do kategorie Technické obory (různé). Viz Vyhl. Č. 123/2015 Sb. Navrhujeme následující a to
zejména z důvodu toho, že existují regulované profese v tomto ohledu a dále není možné, aby u lékařské
přístrojové techniky toto prováděl "pouze" elektronik či elektrotechnik, který k tomu má předpoklady a vzdělání
pouze z části. V takovém případě nestačí znát princip, ale znalec musí znát i použití, na mnoho takových
prostředků je vyškolen výrobcem, rizika pro pacienta, znát legislativu z této oblasti a též postupy provádění tzv.
bezpečnostně technických kontrol s návaznými ČSN apod.

Navrhujeme tudíž rozšířit Vyhl. č. 123/2015 Sb. o obor lékařská přístrojová technika (alternativní název by
mohl být i biomedicínské a klinické inženýrství).

Navrhované kvalifikační podmínky pro jmenování znalcem v oboru lékařská přístrojová technika (alternativní
název biomedicínské a klinické inženýrství)
Vzdělání:
- získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání biomedicínského inženýra (viz
zákon č. 96/2004 Sb. v aktuálním znění), získání specializované způsobilosti v oboru klinické inženýrství
(atestace)
Odborná praxe:
- minimálně 8 let odborné praxe ve zdravotnických zařízeních zaměřené na obor znalecké činnosti, tj. na
lékařskou přístrojovou techniku (alternativně na biomedicínské a klinické inženýrství) (po ukončení VŠ
bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování)
Ověřování odborných znalostí:
- v kompetenci jednotlivých předsedů krajských soudů (dle dikce připravované právní úpravy)

S upřímným pozdravem
Jiří Hozman
předseda ČSBMILI ČLS JEP
Jiří Petráček
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předseda ČSZT ČSVTS

-----Original Message-----
From: Sekretariát ČLS JEP <czma@cls.cz>
Sent: Wednesday, August 5, 2020 1:07 PM
To: czma@cls.cz
Subject: připomínky k materiálu: "Návrh vyhlášky o znalečném"
Importance: High

Vážené paní předsedkyně, vážení páni předsedové odborných společností ČLS JEP,

dovolujeme si vám níže předat k možnému připomínkování materiál Ministerstva spravedlnosti ČR  "Návrh
vyhlášky o znalečném", který naleznete na odkazu:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS2FUCWE   . Zároveň vám v
příloze dáváme k dispozici poslední existující dopis a komunikaci, které proběhly mezi ČLS JEP a MS ČR
ohledně znaleckého oprávnění a Seznamu odvětví Zdravotnictví.

Připomínky k návrhu vyhlášky adresujte prosím na email: eklep@msp.justice.cz a v kopii též na sekretariát
ČLS JEP na adresu czma@cls.cz, a to do 24. 8.
2020.

S díky a s pozdravem

PhDr. Jaroslava Veselá
Sekretariát ČLS JEP, z.s.
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 26 62 23, fax: 224 26 62 12
e-mail: czma@cls.cz, www.cls.cz

-----Original Message-----
From: eklep@vlada.cz [mailto:eklep@vlada.cz]
Sent: Monday, August 3, 2020 9:38 AM
Subject: eKLEP v3: Jste připomínkovým místem pro materiál: "Návrh vyhlášky o znalečném" od "Ministerstvo
spravedlnosti"

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh vyhlášky o znalečném

Předkladatel materiálu: Ministerstvo spravedlnosti
Spolupředkladatel:
Č.j. předkladatele: MSP-266/2020-LO-SP
Připomínkové řízení probíhá od: 03. 08. 2020 do 24. 08. 2020
Poznámka:

Odkaz na materiál v eKLEP pro veřejnost (https://apps.odok.cz/veklep) bude
aktivní zpravidla do 3 hodin od okamžiku, kdy jste obdrželi (byl vytvořen)
tento e-mail. Tj. poté, co dojde k synchronizaci s eKLEP.
Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS2FUCWE

Připomínky lze zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v
poli Adresa připomínek: eklep@msp.justice.cz ,
nebo jiným způsobem podle návodu předkladatele, viz např. průvodní dopis
materiálu.

eKLEP: https://icm.odok.cz/eklep
Služby poskytuje
Úřad vlády České republiky
V případě technických dotazů kontaktujte: odok@vlada.cz
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