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Znalecký ústav
V Kladně 21. 12. 2012

ODMĚNA ZA ZNALECKÝ POSUDEK
1. Odměna za znalecké posudky se stanovuje podle vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 432/2002 Sb. ze dne 1. října 2002, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a zákonem
č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
Znaleckému ústavu náleží za výkon této činnosti odměna a náhrada nákladů
podle uvedených právních předpisů, přičemž pokud je znalecký posudek podáván
v řízení před soudem, jiným státním orgánem nebo orgánem vykonávajícím na
základě zákona veřejnou správu, a znalecký ústav byl k podání znaleckého posudku
ustanoven orgánem, který řízení vede, cena znaleckého ocenění se stanovuje dle
počtu hodin nutných ke zpracování posudku. Pro obory znaleckého posouzení ČVUT
v Praze, Fakulty biomedicínckého inženýrství je vyžadována zvláštní odborná
specializace a sazba odměny se zvyšuje až o 50 %.
Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných
znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit,
za jednu hodinu práce 150 až 525 Kč.
Náhrada nákladů se určuje podle skutečně vynaložených nákladů zvýšených o 18 %.

2. Ostatní ocenění pro soukromoprávní účely se znalečné určuje ve výši odpovídající
smluvní ceně účtované znaleckým ústavem za odborné posudky, expertizy nebo
obdobné úkony. Stanovuje se dohodou podle pracnosti, konkrétních zvláštních
požadavků, roztříštěnosti podkladů, detailu zpracování, stavu a aktuálnosti podkladů,
náročnosti podmínek, požadavku na rychlost zpracování.
Interní hodinová sazba znalecké činnosti na FBMI:
• vedoucí týmu znalců:
2500 – 3000 Kč/hod.
• člen znaleckého týmu (syntetická část):
1000 – 1500 Kč/hod.
• člen znaleckého týmu (analytická část):
500 – 800 Kč/hod.
• administrativa
100 Kč/hod.
Náhrada nákladů se určuje podle skutečně vynaložených nákladů zvýšených o 18 %.

