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Súčasná úroveň vývoja spoločnosti , právneho systému a právnych záruk 
ochrany práva kladie vysoké požiadavky na štátne orgány a ďal š i e subjekty , 
ktoré sa podieľajú na rozhodovaní o právach a oprávnených záujmoch 
právnických a fyzických osôb. 

Medzi záldadné procesné zásady a záruhy spravodlivého procesu v ko
naní pred štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré boli delegované úlohy štát
nych orgánov patrí zásada náležitého zistenia slw t/wvélw stavu bez dô
vodných pochybností , v rozsahu potrebnom na riadne a spravodlivé rozhod
nutie v prejednávanej veci . Podklady pre také to rozhodnutie si prís lušný 
orgán môže obstarať iba jediným možným a zákonom prípustným spôsobom , 
a to dohazovaním. Dokazovanie je zákonom upravený postup príslušného 
orgánu pri zisťovaní skutkového stavu . Tento postup je súča sťou procesných 
pravidiel viacerých právnych odvetví a pododvetvÍ, napr. obči anskeh o prá
va, trestného práva, správneho práva a lebo finančného ( daňové ho) práva. 
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V poslednom období sa čoraz via c vYlIžívaným in štitútom v procese doka
zovania s t<ÍVrl ZI/((/ccl~é dO/W zOl'((l/ie. Znal eckó činn o s f má inte rdisciplinárny 
cha ra kte r. Etrlb luj e Srl rl ko fornw poznó Vri II ia , ktorá využí va metódy ve
decké ho skúmania . V próvnych odvetviach je činnosť znalca využívaná naj
mä z toho dovodu. že preds tavuje dôležitý pros triedok dôkazné ho práva , 
ktorý je Č rI s to z hľadi ska objektívn eho rozhodovania n e nahraditeľný pre 
n:i lež i té zi s te n ie sku tkové ho s ta vu. Zároveň č i nnosť znalca s l úži pre potreby 
pr:ivnych úkonov občrlnov rl orgrl niz:icií ako č inite ľ posilňujúc i právnu istotu 
účastn íkov pr:i vnych vzťa hov. Ú lohou znalca v rá Illci dokazovan ia a zisťova
nirI skutkové ho s tavu je obja snif skutočnosti dôležité pre rozhodnutie vo ve
ci samej . ktorých objasne nie si vyžaduje špeciálne odborné znalosti , vedomo
sti a zodpovedajú cu kv::difik:icill v určitom vednom odbore. Využívanie zna
leckého dokrlzovania má stúpajúcu te nde nciu a jeho význam ne us tále ra s tie 
aj v trest nom kona ní. ' 

Pribúda trestných č in ov . pri ktorých rozhodovanie v otázke viny ako aj 
o druhu a výške ul ožené ho tres tn závi s í do značn ej mie ry od posúdenia od
b01'll ej ot:izky. Možno vyslov if názor . že znalecké dokazovanie plní v súčas
nos ti v trestn om konaní n eza stupiteľnú úlohu , pretože príslušné orgány 
č inn é v trestnom konaní často n ejavia voľu (a niekedy v záujme objektívne
ho rozhodova nia ani nemôž u ) rozhodnúť v konkrétnej trestnej veci bez zna
leckého posudku . Z toho logicky vyplýva požiadavka na vysokú mieru profe
s ionality a zodpovednos ti znalca pri vyhotovovaní a predkladaní znaleckého 
posudku . 

Potreba obstarať dôkaz v súdnom konaní formou posúdenia určitej 

z:ivažnej skutočnos ti odb01'llíkom vznikla ako prirodzený dôsledok vývoja 
ľudské ho poznania a vzdelanosti. Súdy, ktoré rozhodovali rôzne právne spo
ry . prijali na urč itom s tupni vývoja spoločnosti a právnej kultúry názor , že 
na objasnenie niektorých závažných skutočností bude potrebné, aby do ko
n ania pribrali na pomoc odborníka - špecialistu , spÍňajúceho predpoklad, že 
sa v posud zova nej problematike vyzná lepšie, ako laik. 

V s ú ča snosti nosná právna úprava, od ktorej sa dalej odvíja činnost a po
s tavenie znalca v súdnom konaní , je obsahom záhona o znalcoch, tlmoční
/wch a pre/dadateroch Č . 382 / 2004 Z. z. a vykonávacích uyhlášhach 

l Tres tné kona nie je z<Í konolll (zá kon Č . 141/ 1961 Zb. o t res tnom konaní súdnom - Trestný po
riadok ) uprave n)' postup orgá nov činn)'ch v trestnom konaní pri zisťovaní, č i bol spáchaný 
t rpstn~' či n . kto je jeho páchatelol1l. pri ukladaní trestu páchatefovi trestného činu a za bez
ppčeni \' ~ 'k onu uloženého tres tu . 
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č. 490/2004 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch , 
tlmočníkoch a prekJadateloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách 
za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. 

Znalec sa zapíše do zoznamu znalcov za predpokladu , že spÍňa všetky 
nároky ustanovené zákonom o znalcoch , tlmočníkoch a prekladateToch . To 
znamená, že je plne spôsobilý na právne úkony, bezúhonný, dosiahol určitý 
stupeň vzdelania a vie preukázať potrebnú dÍžku praxe v príslušnom odbore 
tak, aby nevznikli pochybnosti, či skutočne ide o kvalifikovaného odborníka. 
Funkcia znalca nie je doživotná a je závislá od osobnostných a odborných 
daností, preto právne normy obsahujú aj dôvody odvolania znalca. 

Okrem tejto kľúčovej úpravy sa postavenie znalca v trestnom konaní 
odvíja od zákonnej úpravy zakotvenej v záhone č. 141/1961 Zb. o trestnom 
IlOna/Ú súdnom v znení neskorších predpisov, ďalej len "Trestný poriadok". 

Znaleckú činnosť vykonávajú predovšetkým znalci zapísaní do zoznamu 
znalcov, znalecké organizácie a znalecké ústavy. Znalec je oprávnený začať 
svoju činnosť po zápise do zoznamu znalcov, zložení sTubu do rúk ministra 
spravodlivosti a uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu . Po splnení pred
pokladov stanovených zákonom vzniká právny nárok na zapísanie do zozna
mu znalcov. Zoznam znalcov vedie ministerstvo spravodlivosti. Ide o verejný 
zoznam, do ktorého má právo nahliadnuť každý. Údaje zapisované do zoz
namu sú verejne prístupné a ministerstvo ich zverejňuje aj na svojej inter
netovej stránke na adrese http ://jaspi.justice.gov.sk/. 

Orgán činný v trestnom konaní (alebo iný orgán verejnej moci) môže pri
brať ako znalca do konania aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znal
cov, ak spÍňa požadované kritériá na odbornosť a bezúhonnosť za podmien
ky, že v danom odbore neexistuje znalec v zmysle zákona o znalcoch a tl
močníkoch , alebo znalec zapísaný v zozname znalcov nie je v čase, keď 

vznikne potreba znaleckého skúmania , k dispozícii , či úkon nemôže vyko
nať. Takto ustanovený znalec ad hoc musí byť pred podaním posudku vzatý 
do sTubu. Explicitným výkladom ďalších ustanovení zákona o znalcoch a 
Trestného poriadku možno konštatovať, že znalcom môže byť: 

aa) Fyzická osoba, zapísaná v zozname znalcov. 

ab) Fyzická osoba, spÍňajúca predpoklady pre výkon znaleckej činnosti, 
ak nie je vedená v zozname znalcov, ale bola pribra tá do Iwnania ad hoc 
(pre konkrétny prípad) z dôvodov a za podmienok uvedených v Trestnom 
poriadku. 
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ba ) Právnická osoba, ak ide o znalec/ul organizáciu špecializovanú na 
{Iý/wn znalec/lcj činnosti v určitom odbore a lebo odvetví. 

bbl Právnická osoba, ak ide o zna lechý ústav aho špecializované vedeché 
a odborné pracovis/w, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra 
v oblasti znal eckej činnos ti zapísanej v zozname. Znalecký ústav vykonáva 
zna leckú činnosť najmii vo zv l ášť obťažných prípadoch vyžadujúcich oso
bitné vedecké posúdenie. 

D6ležitou povinnosťou znalca zapísaného do zoznamu, ale aj znalcov ad 
hoc je povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , o kto
rýc h sa dozvedel pri výkone a lebo v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti , 

ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak 
osobitný predpis neustanovuj e inak. Táto povinnosť nie je vyčiarknutím zo 
zoznamu alebo pozastavením výkonu činnosti dotknutá. 

D6vody využitia znalca v trestnom konaní sú dané zákonom. Orgán čin
ný v trestnom konaní je podľa Trestného poriadku povinný pribrať do kona
nia znalca vždy vtedy, ak sú na objasnenie určitej skutočnosti (skutočnosti 

d6ležitej pre trestné konanie) potrebné odborné znalosti , a špeciálne v ta
kom prípade. ak si to vyžaduje potreba vyšetriť duševný stav obvineného 
a lebo svedka . 

Z procesných ustanovení dalej vyplýva, že na podanie znaleckého posud
ku postačuj e spravidla pribrať jedného znalca z požadovaného odboru. Výni
močn e sú priberaní dvaj a znalci v situáciách , ked treba objasniť skutočnosť 
obzvlášť d6ležitú, a obligatórne vtedy, ak ide o prehliadku a pitvu mŕtvoly 
a lebo o vyšetrenie duševného stavu obvineného. Dôležitým ustanovením 
v tejto súvislosti je pravidlo , že na prehliadku a pitvu mŕtvoly nesmie byť 
ako znalec pribratý lekár, ak bol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas cho
roby, ktorá smrti bezprostredne predchádzala . 

Znalec má v zmysle Trestného poriadku procesné práva a povinnosti 
plynúce z jeho osobitného postavenia v trestnom konani. Osobitosť jeho pro
cesného postavenia vyplýva z toho, že ide o osobu so špeciálnymi odbornými 
znaloslami, odlišnú od procesných strán (to znamená obvineného, prokurá
tora a poš/wdeného), aj od orgánov činných v trestnom /w naní, a nemožno 
ho zamie/lať ani so sved/wm. Znalec má svoje miesto v procese dokazovania, 
kedže disponuje špecifickými odbornými vedomosťami a ich správnou apli
káciou pomáha objasniť, "dokázať", konkrétnu skutočnosť dôležitú pre 
trestné konanie. Objasňovanie uskutočňuje metódami znaleckého skúmania 
uplatňovanými v jednotlivých odboroch znaleckej činnosti. Konečným výstu-
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pom práce znalca je znalecký posudok, v ktorom v predpísanej forme pre
zentuje výsledky svojho výskumu. Znalec nemusí vstúpiť do konania iba na 
základe rozhodnutia o pribratí , jeho participácia môže byť dôsledkom ini
ciatívy procesných strán, ak na vlastné náklady dajú vyhotoviť znalecký po
sudok a navrhnú ho ako dôkaz. Z uvedeného dôvodu nie je možné znalca oz
načiť ako "osobu, ktorá bola do konania pribratá rozhodnutím príslušného 
orgánu", pretože by išlo o nepresné a jednostranné vyjadrenie. 

Spôsob pribratia znalca do konania s cieľom podania znaleckého posud
ku má charakter rozhodnutia príslušného orgánu vo forme uznesenia, proti 
ktorému zákon pripúšťa sťažnosť ako opravný prostriedok. Znalca je možné 
pribrať v ktoromkoIvek štádiu trestného konania.2 

V uznesení o pribratí do konania orgán, ktorý znalca pribral , vymedzí je
ho úlohy a s prihliadnutím na rozsah skúmania po dohode so znalcom určí 
zároveň lehotu na vykonanie znaleckého úkonu. V súvislosti s lehotou treba 
upozorniť na možnosť postihu znalca, pokiaľ nevypracuje znalecký posudok 
a spôsobí prieťahy v konaní. Treba preto venovať osobitnú pozornosť stano
veniu lehoty pre výkone znaleckej činnosti pre orgány verejnej moci. V sta
novených úlohách mu vlastne bližšie určuje predmet jeho skúmania a obsah 
znaleckého posudku. Prax orgánov činných v trestnom konaní v tomto 
ohľade nie je jednotná v názore, akú mieru konkrétnosti má mať toto vy
medzenie . Z výkladu príslušného ustanovenia Trestného poriadku možno 
usúdiť, že úlohy majú byť vymedzené tak, aby nimi bol dosiahnutý c ieľ zna
leckého skúmania, bez ohľadu na to , či budú mať charakter presných otázok 
alebo budú formulované širšie. 

Znalecký posudok a výsluch znalca v trestnom konaní platný Trestný po
riadok zaraďuje v § 89 ods. 2 medzi dôkazné prostriedky.3 Pred podaním po-

2 Trestné kona nie sa skladá s niekoľkých úsekov, ktoré predstavujú jednotlivé štádiá prejed
nania skutku j u stičnými orgánmi . Pa trí sem štádium preverovania podnetu (oz ná menia 
o spáchaní trestného činu ), označované ako postup pred začatím tres tného s tíha ni a, ďal š ím 

a nesporne významným úsekom je prípravné konanie v rámci ktorého preb ieha vyšetrova nie, 
resp. skrá tené vyšetrovanie , po ňom nasleduje konanie pred súdom, pozostávajúce z pred
bežného prejednania obžaloby (nie je vždy nevyhnutné) a hl avného pojednávania, a posledným 
štádiom t restného konania je vykonávacie konani e, ktoré nas leduje po právopl a tnosti odsud
zujúceho rozsudku, ktorým bol páchate ľovi trestného činu uložený tres t. 
3 Dôkazný prostriedok je pojem dôkazného práva, a predstavuje procesne uznaný spôsob, po
mocou ktorého sa získavajú a vykonávajú dôkazy, t . j . konkré tne. poz na tky o skutočnostia ch 
dôležitých pre t restné konanie. Dôležitými skutočnos ťami sú tie skutočnos ti , ktoré pomáhajú 
čo najpresnejšie rekonštruovať priebeh trestného činu, údaje o pácha telovi , obe ti , motíve , pro
striedkoch použitých pri páchaní a utajovaní trestného činu atď . V súvislosti s činnos ťou 

súdneho lekára ako zna lca v tres tnom konaní dôležitými skutočnosťa mi , ktoré čas to mu sí ob
ja sniť sú napr. zisťovanie príčiny smrti , času úmrtia, určenie mechanizmu zranení, možnosti 
zabránenia úmrtiu včasným zásahom odborníka a pod. 
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sudku treba znalca poučiť o význame znaleckého posudku z hľadiska všeo
becného záujmu a zároveň aj o trestnej zodpovednosti za podanie neprav
divého znal eckého posudku . J eho osobná účasť na prejednaní trestnej veci 
sa zabezpečuje predvolaním, kde musí byť súčasne upozornený na následky 
nedostavenia sa. Byť poučený o týchto aspektoch j e právo znalca vyplýva
júce zo zákona a nedostatok poučenia je závažnou procesnou chybou . 

Zákonná úprava umožňuje znalcovi v niektorých prípadoch odoprieť po
danie posudku a ustanovuje dôvody, kedy je z podania posudku absolútne 
vylúčený. Prvý prípad môže nastať vtedy, ak by podaním posudku znalec 
mohol spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo osobe blízkej , 
a korešponduje s právom svedka odmietnuť výpoveď. Druhý prípad sa vzťa
huje na situáciu , ak možno mať pre pomer znalca k veci, orgánom činným 
v trestnom konaní alebo k účastníkom konania pochybnosť o jeho nepredpo
jatosti. Ďal šie osobitné prípady, keby môže znalec odmietnuť vykonať zna
lecký úkon , sú uvedené v § 12 zákona o znalcoch , tlmočníkoch a prekl a
dateľoch Č. 382/2004 Z. z. 

Znalec pri podávaní posudku v trestnej veci sa so skutkom, ktorý je pred
metom trestného konania oboznamuje až potom, ako bol uznesením do ko
nania pribratý a predvolaný. Nemal možnosť bezprostredne vnímať okolno
sti a dej skutku , dozvedá sa o nich až v priebehu vyšetrovania. Pri vypraco
vaní posudku v r ámci plnenia vymedzených úloh využíva poznatky z prí
slušného odboru. Ostatné podklady a východiská pre svoje znalecké skúma
nie si môže obstarať iba z trestného spisu, kde sa nachádzajú informácie 
o všetkých vykonaných dôkazoch. Orgány činné v trestnom konaní sú podľa 
zákona povinné poskytovať znalcovi na tento účel potrebnú súčinnosť, pre
dovšetkým mu umožniť nahliadať do spisových materiálov, zapožičať spis, 
povoliť znalcovi účasť na výsluchu obvineného, svedka a poškodeného, um
ožniť mu vypočúvaným osobám klásť otázky, ak sú obsahom ich výpovede 
skutočnosti vzťahujúce sa na predmet znaleckého skúmania. Na základe 
vlastnej požiadavky alebo podla uváženia orgánov činných v trestnom ko
na ní môže byť znalec prizvaný aj k ďalším procesným úkonom, pri niekto
rých z nich je jeho účasť na podanie znaleckého posudku nevyhnutná, na
príklad pri ohliadke miesta činu, alebo pri vyšetrovacom experimente. Ak 
na účely vykonania znaleckého úkonu nepostačujú znalcovi dôkazy a in
formácie zhromaždené v spise , má právo navrhnúť vykonanie ďalších dôka
zov. Vykonávanie dôkazov je vo výlučnej právomoci orgánov činných v trest
nom konaní, preto znalec nemôže vykonať dôkaz sám, iba o jeho vykonanie 
požiadať . Z hladiska rýchleho objasnenia trestného činu je súčinnosť 

príslušných orgánov a vzájomná kooperácia veľmi dôležitá. 
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Znalecký posudok vypracúva zna lec spravidla v písomnej form e, avšak 
zákon nevylučuje , aby bol v jednoduch ších prípadoch urobený aj ús tn e a za
protokolovaný. Znalecký posudok má podľa * 12 zákona o znalcoch , tlmoč

níkoch a prekladateToch Č. 382/2004 Z. z. tieto časti: 

a) titulnú stranu - titulná s trana obsahuje identifikačné údaj e znalca , 
označenie "znalecký posudok", poradové číslo znaleckého posudku a stručnú 
charakteris tiku predmetu znaleckého skúmania . 

b) úvod - v úvode sa nachádza opis vymedzených úloh a údaje o práv
nom úkone na ktorý sa posudok použije. Tu sa zvyčajne uvádzajú aj údaje 
o orgáne, ktorý znalca pribral , dátum a č í slo rozhodnutia opribratí. 

e) posudo!l - znalec v ňom opíše predmet znal eckého skúmania a sku
točnosti, na ktoré pri úkone znal eckej činnosti prihliadal , uvedie postup , na 
ktorého základe sa dopracoval k odpovediam na otázky položené zadáva
teľom 

d) záver - v závere musí byť uvedené riešenie úloh a odpovede na otázky 
z uznesenia. Znalec tu odcituje otázky zadávate ľa a uvedie na ne stručn é 

odpovede. 
ej prílohy potrebné na zabezpečenie pres!lúmatelnosti znalec/lélw posud

!lu - celková skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho ob
sah a overiť odôvodnenosť postupov . Prílohy znaleckého posudku môžu tvo
riť samostatnú , so znaleckým posudkom nezošitú časť ; v takom prípade mu
sia obsahovať údaj e o znaleckom posudku , ku ktorému sa viažu, musia byť 
zošité a opatrené úradnou pečiatkou a podpi som znalca . Ak je prílohou zna
lecký posudok iného znalca , postačuj e identifikácia prílohy v znaleckom po
sudku . Rovnako sa postupuje pri prílohách , ktorých rozsa h je väčš í ako roz
sah časti "posudok". 

fJ znalec/lá doložIlO - obsahuje identifikačné údaje znalca , označenie od
boru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať zna lecké posudky , 
a poradové číslo úkonu znaleckej činnosti , pod ktorým je zna lecký posudok 
zapísaný v denníku . 

Ak bol posudok vypracovaný na požiadanie právnickej alebo fyzickej oso
by , v úvode sa uvedie aj účel podania posudku. Celý posudok musí byť kon
cipovaný tak, aby bol preskúmateTný, t. j . aby bolo možné overiť si dôvod
nosť použitých postupov a ich výsledkov. Okrem formálnych náležitostí sú 
kl adené prvoradé požiadavky na správnosť a úplnosť zn a leckého posudku. 
Znalecká činnosť musí byť vykonávaná v súlade s dostupnou úrovňou poz
natkov v konkrétnom odbore , a v neposlednom rade v súlade s platným 
právom pod sankciou trestnej zodpovednosti za podanie nepravdivého zna
leckého posudku. 
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Na potvrdenie znaleckého posudku a odstránenie prípadných nejasností 
a neúplných zistení je potrebné znalca v konaní vypočuť, s výnimkou 
prípravného konania , kedy možno od výsluchu upustiť , ak nie sú pochybno
sti o spoľahlivosti a úplnosti písomného posudku. Postup pri výsluchu znal
ca upravujú * 108 a * 109 Trestného poriadku. 

Znalec je za vykonanie znaleckého úkonu odmeňovaný. Z procesných 
predpisov mu vyplýva nárok na tzv. znaleché , ktoré pozostáva z odmeny za 
vykonanú činnosť a úhrady nevyhnutných nákladov a účelne vynaložených 
výdavkov súvisiacich s vyhotovením posudku a účasťou v konaní. Vyúčtova
nie znaleského musí byť súčasťou posudku , o jeho výške rozhodne orgán, 
ktorý znalca do konania pribral. 

Odmena znalca podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách 
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov , tlmočníkov a prekla
dateľov pozostáva jednak z paušálnej odmeny a jednak z odmeny stanovenej 
hodinovou sadzbou. Hodinová odmena v znaleckom odbore zdravotníctvo 
a farmácia je stanovená na 600 Sk za každú začatú hodinu činnosti znalca. 
Okrem tejto hodinovej odmeny má znalec nárok na paušálnu odmenu za 
niektoré úkony. Paušálna odmena 200 Sk prislúcha znalcovi za každé poda
nie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania. Za prevzatie 
a prvotné oboznámenie so spisom je paušálna odmena 600 Sk, tú možno 
vyúčtovať po prevzatí uznesenia o pribratí za znalca. Do úvahy pripadá aj 
paušálna odmena 200 Sk za prešetrovanie pri vykonaní znaleckého. Preše
trovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prih
liadnutim na hospodárnosť a účelnosť . 

Tarifnú odmenu možno zvýšiť o 50 lJe , pokiaľ zadávateľ vyžaduje vykona
nie znaleckého úkonu bezodkladne , za mimoriadne náročný znalecký úkon 
sa zvýši odmena maximálne o 30 lJe. Tieto zvýšenia odmeny možno zlučovať. 
V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, 
tlmočníka a prekladateľa , výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním 
odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálne
ho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, adminis
tratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti , ako 
aj nárok na náhradu ušlej mzdy znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Preto 
nie je možné vyššie uvedené výdavky uvádzať vo vyúčtovaní znaleckého po
sudku. 

Znalcovi sa poskytne aj náhrada hotových výdavkov. Hotové výdavky 
znalca možno určiť ako skutočné náklady spojené s podaním znaleckého po
sudku alebo v niektorých prípadoch ako paušalizovanú náhradu. Tú určuje 
vyhláška takto : 
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- za každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu 80 Sk; rovnaká ná
hrada sa vzťahuje aj na každé vyhotovenie v elektronickej forme (disketa, 
CD-ROM). Účtuje teda 80 Sk krát počet odovzdaných vyhotovení posudku, 

- za vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znalec
kého úkonu 3 Sk za formát A4 a 6 Sk za formát A3, teda ak posudok 
formátu A4 má 20 strán a bol odovzdaný v 3 exemplároch, náhrada bude 
180 Sk, 

- za vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného 
znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 25 Sk za formát 
A4 a 50 Sk za formát A3. Týmto spôsobom sa účtujú napríklad digitálne fo
tografie vytlačené na tlačiarni, aj keď ich je viac na jednom liste, 

- vyhotovenie jednej fotografie vo výške 20 Sk, 
- vyhotovenie zvukového záznamu vo výške 2 Sk za každú jednu sekun-

du zvukového záznamu, 
- vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 4 Sk za každú jednu sekun

du obrazového záznamu. 

Je dôležité si uvedomiť, že k hotovým nákladom znalca patria aj výdav
ky, ktoré vzniknú pri pozorovaní pacienta v zdravotníckom zariadení. 
Vzhľadom na ich výšku je vhodné od zadávateľa žiadať poskytnutie prime
raného preddavku na znalecké v súvislosti s vykonaním znaleckého úkonu. 
Ak pri vykonaní činnosti vzniknú hotové výdavky, uvedú sa vo vyúčtovaní 
znaleckého oddelene od odmeny za výkon činnosti. 

Pri znaleckom úkone, ktorý sa má vykonať v mieste, ktoré nie je mie
stom výkonu znaleckej činnosti patrí znalcovi za čas strávený cestou do toh
to miesta a späť náhrada za stratu času vo výške 100 Sk za každú aj začatú 
hodinu. Týmto spôsobom treba účtovať cestu na súdne pojednávanie, či na 
výsluch znalca orgánmi činnými v trestnom konaní. Ak bolo vykonanie zna
leckého úkonu v termíne požadovanom zadávateľom odrieknuté po tom, čo 
sa znalec dostavil na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený 
čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 100 Sk za 
každú aj začatú hodinu. 

V súvislosti s prechodom na novú znaleckú legislatívu treba ešte spo
menúť spôsob vyúčtovania znaleckých úkonov, ktoré boli vyžiadané ešte 
pred nadobudnutím účinnosti nových predpisov. Za znalecké úkony vyžia
dané do 31. augusta 2004 vrátane sa účtuje odmena znalca a náhrada ho
tových výdavkov podľa vyhlášky Č. 263/1996 Z. z. 
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Lit e r atú r a 

Zákon č , :!H:l1200tj Z, z, o znal coc h , t l močníkoch a prpkl ad atl' loch a o Z1l1e ne a dop l

l1l' ní ni l' kto r,ych z,ikon(!\' , 

Vyhláška č , ,EJOI:WO,1 Z, z" klorou sa vykoná\'a zákon č, 38'2/2004 Z, z, o znalcoch , 

1IllHJl' nikoch a prc kladatt'loch a (J Z1l1e ne a doplnení ni ektorých zákonov, 
V.vhlá,:;ka č , ,19 1/:WO,1 Z, z, () od mc nách , náhradách výda\'kov a n á hradách za slratu 

ča,;u pn' zna1cm' , tlllločnikm' a prpkladaldo\', 

Zákon l', l ,1011 ~)(i l Zh .. Trl',;t n,y zákon , 

Z;lkon č , l ,11 11 ~)(i l Zb , o Irl',;l nolll konani ,;údno1l1 (Trpsln,y poriadok). 
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