
Zápis z jednání 
Předmět schůzky Společné jednání předsedů poradních sborů ministra 

spravedlnosti 

Datum a čas 3. 3. 2021 

Místo Skypová schůzka 

Zapisovatel JUDr. Vladimír Sharapaev 

Zápis uložen 5/2021-OINS-PSZ/6 

Účastníci Za MSp: 
 
JUDr. Klára Cetlová 
Mgr. Jan Benýšek 
JUDr. Vladimír Sharapaev 
 
Za poradní sbory: 
 
prim. MUDr. Růžena Hajnová  
Mgr. Lenka Plzáková  
prof. Ing. Miloš Mařík, CSs. 
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.  
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  
Ing. Miloš Sedláček  
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.  
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. 
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.  
doc. Ing. Tomáše Mičunek, Ph.D. 
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA 
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.  
PhDr. Jiří Závora, Ph.D., Ph.D. 

  

A. Program jednání 
ID TÉMA ČAS (délka/od-do) 

1 Změny ve fungování poradních sborů po 1. 1. 2021  
2 Změny ve skladbě poradních sborů  
3 Nové kompetence členů poradních sborů  
4 Personální posílení poradních sborů  
5 Různé  

 



B. Průběh jednání 
ID INFORMACE Z DISKUSE TYP KDO 

1 

- Od 1. 1. 2021 je účinný zákon 
č. 254/2019 Sb., který nahradil předchozí 
právní úpravu 

- Ačkoliv poradní sbory materiálně 
přetrvávají a je zde personální kontinuita, 
všechny členy bude třeba znovu formálně 
jmenovat podle nového zákona 

- V této souvislosti budou rovněž 
aktualizovány statuty poradních sborů 

- Vyhotovení nových jmenovacích dekretů 
by mělo probíhat v březnu a dubnu 2021  

I Mgr. Jan Benýšek 

2 

- Nově bude možné rozdělit poradní sbory 
na tříčlenné či vícečlenné senáty 

- Toto rozdělení se jeví jako velice žádoucí, 
neboť umožní rozdělit jednotlivé členy dle 
odborností a také zvýšit efektivitu 
fungování sborů 

- Rozdělení sboru na senáty by mělo 
primárně vzejít od předsedů 

I Mgr. Jan Benýšek 

3 

- Zákon č. 254/2019 Sb. zavádí tzv. 
zvláštní část vstupní zkoušky znalce 
zaměřenou na odborné znalosti ve 
zvolené oblasti 

- Předpokládá se, že se na zkoušení 
zvláštních částí zkoušek budou jako 
zkušební komisaři podílet členové 
poradních sborů 

- Zkušební komise budou sestavovány ad 
hoc, a to vždy s ohledem na individuální 
profil konkrétního žadatele (např. komise 
pro zkoušení uchazeče se zaměřením na 
oceňování nemovitostí bude složena 
z odborníků v oblasti ekonomie a v oblasti 
stavebnictví) 

- Termíny zkoušek budou rovněž 
vypisovány ad hoc dle podaných žádostí 
(zveřejněny budou na portálu pro znalce 
https://znalci.justice.cz/)  

I Mgr. Jan Benýšek 

4 

- Je možné personální posílení poradních 
sborů 

- MSp obdrželo návrhy na jmenování 
nových členů od krajských soudů 

- Předsedové se mohou obrátit na MSp 
v případě, že by chtěli svůj poradní sbor 
rozšířit (zejm. v souvislosti s rozdělením 
na senáty) 

I Mgr. Jan Benýšek 

https://znalci.justice.cz/


5 

- Doc. Vémola se písemně obrátil na MSp 
s podnětem, že by členové poradních 
sborů měli dostávat zpětnou vazbu na 
své posudky. MSp se s tímto návrhem 
ztotožňuje a implementuje odpovídající 
postup do svých interních procesů. 

- Doc. Vémola a prof. Hejna vyjádřili 
potřebu projednat s MSp otázky týkající 
se nové právní úpravy znalecké činnosti. 
MSp tento záměr podporuje a nabízí 
všem zájemcům o detailnější debatu 
možnost jednání. 

I / U 

doc. Ing. Aleš Vémola, 
Ph.D. 
prof. MUDr. Petr Hejna, 
Ph.D., MBA 

Poznámka: Typ Informace je možno klasifikovat jako I (Informace), R (Rozhodnutí),  
U (Úkol), ? (Otevřený bod). 

 

C. Seznam úkolů 
ID NÁZEV ÚKOLU STAV  KDO TERMÍN 

1 
Příprava nových jmenovacích 
dekretů pro členy poradních sborů, 
aktualizace statutů 

Probíhá MSp 3-4/2021 

2 
Projednání problematických otázek 
spojených s novou právní úpravou 
znalecké činnosti 

Čeká 
MSp,  
doc. Vémola, 
prof. Hejna 

Dle 
individuální 
domluvy 

Poznámka: Stav úkolů: Nový; Probíhá; Pozastaven; Čeká (na někoho jiného); 
Splněn; Zrušen 

 

D. Rozhodnutí 
ID  POPIS 

1 Dávat poradním sborům zpětnou vazbu na posouzení konkrétních případů. 

 

E. Podpisová doložka 
ZAPISOVATEL SCHVÁLENO 

JUDr. Vladimír Sharapaev JUDr. Klára Cetlová, Mgr. Jan Benýšek 
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