Potřebné znalosti a zkušenosti z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních
újem na zdraví podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), se ověřují
vykonáním zkoušky po absolvování speciální výuky podle tohoto zkušebního řádu.

Zkušební řád
pro znalce z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních
újem na zdraví
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ČÁST 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Tento zkušení řád stanoví postup při výkonu a organizaci zkoušek (dále jen „znalecká
zkouška“), jimiž se ověřují potřebné znalosti a zkušenosti osob před jmenování znalcem
z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví (dále jen
„znalecká činnost“), složení zkušebních komisí pro znaleckou činnost (dále jen „zkušební
komise“), obsah speciální výuky pro znaleckou činnost (dále jen „speciální výuka“),
předpoklady vzdělání a odborné praxe pro složení znalecké zkoušky a jmenování znalcem pro
znaleckou činnost, okruhy zkušebních otázek pro znaleckou činnost (dále jen „zkušební
okruhy“) a některé záležitosti související se znaleckou činností a jejím výkonem.
ČÁST 2
PŘEDPOKLADY
Čl. 2
Ke znalecké zkoušce se může přihlásit každý, kdo splňuje předpoklady vzdělání.
Čl. 3
Předpoklady vzdělání splňuje ten, kdo
a)

úspěšně dokončil vysokoškolské magisterské vzdělání ve studijním programu všeobecné
lékařství a
b) získal specializovanou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (v minimálně
jednom z oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších
předpisů), dále jen „specializovaná způsobilost“ a
c) absolvoval speciální výuku.

ČÁST 3
SPECIÁLNÍ VÝUKA
Čl. 4
(1) Speciální výukou se rozumí nadstavbový kurs Odškodňování újem na zdraví podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „Nadstavbový kurs“, zahrnující
a) základy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen
„MKF“),
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b) aplikaci MKF pro účely odškodňování ZSU (ztížení společenského uplatnění) podle
Metodiky odškodňování újem na zdraví za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, dále jen „Metodika“ a
c) určování bolestného (odškodnění bolesti) podle Metodiky.
(2) Speciální výuku provádí Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta ve
spolupráci se Společností medicínského práva o.s., která speciální výuku organizuje.
(3) Na speciální výuce se podílejí akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy v Praze, 1.
lékařské fakulty, představitelé Společnosti medicínského práva o.s., soudci Nejvyššího soudu
České republiky, soudci krajských soudů a zástupci odborných lékařský společností.
ČÁST 4
ZNALECKÁ ZKOUŠKA
Čl. 5
(1) Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta v dohodě se Společností
medicínského práva o.s. organizuje znalecké zkoušky, stanoví jejich termíny a místo jejich
konání.
(2) Termíny a místo konání zkoušek se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách www.skoleniznalcu.cz.
Čl. 6
Zkušební komise
(1) Znalecká zkouška se koná před zkušební komisí.
(2) Zkušební komise je tříčlenná, složená ze zástupce Nejvyššího soudu České
republiky, případně krajského soudu, zástupce Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty
a zástupce Společnosti medicínského práva o.s.
(3) Členové zkušební komise volí ze svého středu předsedu zkušební komise. Předseda
zkušební komise řídí průběh znalecké zkoušky a dbá na její potřebnou odbornou úroveň.
(4) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech členů. Zkušební komise
rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů; každý člen zkušební komise má jeden hlas.
(5) Osvědčení o vykonání znalecké zkoušky (certifikát o proškolení v Metodice)
podepisují všichni členové zkušební komise.
Čl. 7
Průběh znalecké zkoušky
(1) Znalecká zkouška se skládá z části písemné a části ústní.
(2) Písemná část spočívá ve vypracování znaleckého posudku na základě zadaných
podkladů, které zkoušený obdrží v průběhu speciální výuky.
(3) Ústní část znalecké zkoušky obsahuje:
a) obhajobu vypracovaného znaleckého posudku,
b) odpovědi na doplňující otázky k odbornému posouzení případu na základě zadaných
podkladů a
c) odpovědi na teoretickou otázku ze zkušebních okruhů.
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Čl. 8
(1) Výsledek znalecké zkoušky se hodnotí touto stupnicí:
a) prospěl,
b) neprospěl.
(2) Zkušební komise rozhodne o výsledku znalecké zkoušky na základě neveřejné
porady zpravidla bezprostředně po skončení ústní části znalecké zkoušky. Odůvodňuje-li to
úroveň písemné části znalecké zkoušky, zkušební komise rozhodne o hodnocení zkoušeného
stupněm „neprospěl“ ještě před ústní částí znalecké zkoušky.
(3) Rozhodnutí zkušební komise je konečné. Výsledek znalecké zkoušky oznámí
zkušební komise zkoušenému bezprostředně po poradě ústním vyhlášením.
(4) Zkoušený, který byl klasifikován stupněm „prospěl“, obdrží o tom osvědčení s údaji
o jeho jménu, příjmení, datu narození, bydlišti a datu vykonání zkoušky.
(5) Zkušený, který byl klasifikován stupněm „prospěl“, dále obdrží přístupové údaje do
webového rozhraní, garantujícího správnost algoritmu výpočtu ztížení společenského
uplatnění, dostupného na webové adrese www.ztizení.cz.
(6) Zkoušený, který byl klasifikován stupněm „neprospěl“, může opakovat znaleckou
zkoušku nejdříve po 45 dnech od prvého neúspěšného pokusu; podklady k vypracování
písemné části znalecké zkoušky obdrží 15 dnů před konáním opakované znalecké zkoušky.
(7) Zkoušený, který byl opakovaně klasifikován stupněm „neprospěl“, může opakovat
znaleckou zkoušku nejdříve po šesti měsících od druhého neúspěšného pokusu; podklady
k vypracování písemné části znalecké zkoušky obdrží 15 dnů před konáním opakované
znalecké zkoušky
(8) Zkoušený, který byl třikrát klasifikován stupněm „neprospěl“, může opakovat
znaleckou zkoušku po opakovaném absolvování speciální výuky.
Čl. 9
Zkušební okruhy
(1) Zkušební okruhy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách www.skoleniznalcu.cz.
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