
Odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví 
epidemiologie, farmakologie, genetika, hematologie, hygiena, chirurgie, 

interna, ortopedie, pediatrie, porodnictví, pracovní úrazy a nemoci z 
povolání, sexuologie, soudní lékařství, toxikologie, zdravotnická odvětví 

různá – podmínky pro žadatele o jmenování znalcem z řad lékařů 
 
 
 Správní orgány příslušné podle § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích  
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“)  
ke jmenování znalců – tj. ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů považují  
za splnění podmínky pro jmenování znalcem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o znalcích  
a tlumočnících ve výše uvedených odvětvích oboru zdravotnictví u žadatelů z řad lékařů 
pouze splnění níže uvedených podmínek. 
 
 
Vzdělání - získání vysokoškolského lékařského vzdělání 

v magisterském studijním programu 
 

- získání specializace II. stupně nebo specializované 
způsobilosti lékaře ze základního oboru1 odpovídajícího 
danému odvětví, příp. specializaci znalecké činnosti 

 
- získání nástavbové specializace nebo specializované 

způsobilosti lékaře z nástavbového oboru2 odpovídajícího 
danému odvětví, příp. specializaci znalecké činnosti, pokud 
ji lze získat 

 
- absolvování tzv. znaleckého minima3 

 
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 podmínky - platné osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře  
a primáře4 

 
 
 
                                                 
1  Viz příloha č. 1 vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 
2  Viz příloha č. 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 
3  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. 

4  Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické 
komoře a České lékarnické komoře, ve znění pozdějších předpisů. 


