Č. j. AMU/900/22/00035
PID AMU/22/016125
V Praze dne 28. června 2022

VÝNOS REKTORKY č. 8/2022,
kterým se upravují pravidla pro zpracovávání znaleckých posudků na Akademii múzických
umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování

Rektorka Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 8 statutu AMU a v souladu s § 10
odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), stanoví zvláštní pravidla pro zpracovávání znaleckých posudků na Akademii
múzických umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování:
čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU") prostřednictvím jejích fakult garantuje
obory umělecké a vědecké činnosti a její fakulty jsou zapsány jako znalecké ústavy ve smyslu
zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen
„zákon o znalcích“).
(2) Při výkonu znalecké činnosti jsou fakulty povinny postupovat v souladu s právními předpisy,
zejm. zákonem o znalcích a vyhláškami č. 503/2020 Sb., 504/2020 Sb. a 505/2020 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví
a řádně vypracovávat a evidovat znalecké posudky.
(3) Fakulty AMU zpracovávají znalecké posudky na základě žádostí orgánů veřejné moci ČR,
případně na základě smlouvy s jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zadavatel"),
zejména ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení. U znaleckých
posudků vypracovaných na základě smlouvy musí být smluvní odměna znaleckého ústavu
písemně sjednána před započetím výkonu znalecké činnosti v daném případě, a to tak, aby
žádným způsobem nezávisela na výsledku této činnosti.
(4) Za fakulty AMU je oprávněna navenek vystupovat ve věcech týkajících se posudků osoba
pověřená k tomu děkanem fakulty. Agendu posudků a jejich administrativní zajištění
zabezpečuje sekretariát děkana příslušné fakulty.
(5) Sekretariát děkana zajišťuje zápis znaleckého posudku do evidence posudků spravované
Ministerstvem spravedlnosti, a to do 5 pracovních dnů ode dne zadání znaleckého posudku
nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže1.
čl. 2
Zpracování znaleckého posudku
(1) Děkan vyhodnotí, zda fakulta může znalecký posudek podat. Zejména zváží:
a)
zda zde nejsou skutečnosti, pro které by mohla být fakulta vyloučena z provedení
znaleckého úkonu;
b)
zda má fakulta oprávnění vykonávat znaleckou činnost v oboru, odvětví nebo
specializaci, ve kterých je potřebné znalecký úkon provést;
c)
zda počet nebo povaha zadaných, dosud nezpracovaných posudků umožňuje fakultě
provést požadovaný znalecký úkon s odbornou péčí a včas;
d)
zda materiálně technické zázemí, přístrojové vybavení a personální zázemí fakulty
umožňuje řádné provedení znaleckého úkonu v dané věci,
e)
výši limitu pojistného plnění sjednaného pro fakultu (pro případ náhrady újmy
způsobené v souvislosti s výkonem znalecké činnosti v oboru a odvětví znaleckého
úkonu) její úměru k možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat
v souvislosti s požadovaným znaleckým úkonem.
(2) Znalecký posudek zpracovává akademický pracovník AMU pověřený děkanem fakulty,
s přihlédnutím k jeho tvůrčí či vědeckovýzkumné činnosti v příslušném oboru, odvětví,
případně specializaci, působící na pracovišti umožňujícím zajištění odpovídajícího materiálně-

Do doby spuštění evidence znaleckých posudků dle zákona o znalcích se posudky evidují ve
stávajících znaleckých denících jednotlivých fakult.
1

2

technického a personálního zázemí a vybavení, tak aby byl zajištěn řádný výkon znalecké
činnosti.
(3) V pověření děkan současně určí také nejzazší termín předložení zpracovaného znaleckého
posudku na děkanát fakulty. Tento termín činí nejméně 10 pracovních dnů před termínem
odevzdání, který stanovil zadavatel.
(4) Pověřený akademický pracovník i ostatní zaměstnanci fakult AMU, kteří se podílejí na
zpracování a vyhotovení znaleckého posudku, jsou povinni počínat si tak, aby mohl být
znalecký posudek postoupen zadavateli v jím stanoveném termínu.
(5) Znalecký posudek musí splňovat náležitosti a povinnou strukturu znaleckého posudku dle
platných právních předpisů, zejm. zákona o znalcích a vyhlášky ministerstva spravedlnosti
č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti. Jeho kvalita musí odpovídat dobrému jménu
a pověsti AMU. Znalecký posudek musí obsahovat:
a)
titulní stranu,
b)
zadání,
c)
výčet osob, které se podílely na jeho zpracování a údaj o tom, kdo je povinen znalecký
posudek na žádost orgánu veřejné moci osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže
vysvětlit,
d)
výčet podkladů,
e)
nález,
f)
posudek,
g)
odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku,
h)
závěr,
i)
je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku,
j)
prohlášení zpracovatelů, že jsou si vědomi následků vědomě nepravdivého znaleckého
posudku,
k)
údaj o vzetí na vědomí znaleckého posudku,
l)
znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalecký ústav
zapsán, označení oboru a odvětví, popřípadě specializaci, ve kterých je oprávněn
podávat znalecké posudky, a číslo položky, pod kterou je znalecký posudek zapsán
v evidenci znaleckých posudků,
m) otisk znalecké pečeti.
(6) Pověřený akademický pracovník odpovídá za obsahovou a odbornou správnost znaleckého
posudku, stejně jako za jeho včasné odevzdání k rukám děkana fakulty. Po jeho vyhotovení
znalecký posudek podepisuje a včetně jeho příloh předává k podpisu děkanovi příslušné
fakulty AMU.
(7) Po úplném a bezvadném dokončení znaleckého posudku jej děkan fakulty může vzít na vědomí
a spolupodepsat jej jako orgán fakulty příslušný jednat jménem zapsaného znaleckého ústavu.
Znalecký posudek vezme znalecký ústav (příslušná fakulta) na vědomí tak, že na něj vyznačí
potvrzení tohoto znění: „Znalecký ústav Akademie múzických umění v Praze, [doplnit název]
fakulta, vzal tento posudek na vědomí dne [doplnit datum.].“ Děkan fakulty potvrdí vzetí
posudku na vědomí svým podpisem.
(8) Znalecký posudek je evidován v evidence posudků, spravované Ministerstvem spravedlnosti.
(9) Odeslání znaleckého posudku zadavateli zajišťuje sekretariát děkana.
(10) Znalecký posudek se obvykle podává v listinné podobě nebo, souhlasí-li s tím zadavatel,
v elektronické podobě.
(11) Jedno vyhotovení znaleckého posudku, opatřené podpisem pověřeného akademického
pracovníka, podpisem děkana a otiskem pečeti (razítka) se ukládá na sekretariátě děkana
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fakulty AMU, na které se posudek zpracovával. Znalecký posudek se archivuje po dobu
nejméně 10 let ode dne podání. Elektronické znalecké posudky archivují příslušné fakulty
v této elektronické podobě, se všemi náležitostmi podle platné právní úpravy, také po dobu
nejméně 10 let ode dne podání.
čl. 3
Vyúčtování znaleckého posudku
(1) Současně se znaleckým posudkem předloží pověřený akademický pracovník sekretariátu
děkana příslušné fakulty i návrh vyúčtování odměny za podání posudku dle platné právní
úpravy či dohody se zadavatelem, za jehož věcnou správnost odpovídá. Ve vyúčtování je
vyčíslena jak odměna znaleckého ústavu, tak i náklady, které byly vynaloženy na vypracování
znaleckého posudku.
(2) Sekretariát děkana vyúčtování předá ekonomickému oddělení AMU společně s pokynem
k vystavení faktury.
(3) Ekonomické oddělení vystaví na základě vyúčtování fakturu, kterou zaúčtuje do výnosů
příslušné fakulty. K hodnotě vyúčtování, tj. k základu daně, bude ve faktuře přičtena DPH
v částce odpovídající sazbě platné pro dané zdaňovací období.
(4) Pověřenému akademickému pracovníkovi náleží odměna, jejíž výši stanovuje děkan fakulty,
s přihlédnutím ke skutečné výši odměny vyplacené zadavatelem AMU po odpočtu zákonem
stanovených odvodů, DPH a režie AMU.
(5) Odměna za znalecký posudek bude pověřenému akademickému pracovníkovi vyplacena
v nejbližším výplatním termínu mezd.
čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Přílohy tohoto výnosu tvoří rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky ze dne 23. 7.
2002 č.j. M–1009/2002 s uvedením rozsahu znaleckého oprávnění fakult AMU (příloha č. 1, 2,
3).
(2) Tímto výnosem se zrušuje výnos rektora č. 7/2018.
(3) Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 1.7. 2022.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka
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