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Věc: Žádost o poskytnutí informací o stavu–podmínky pro jmenování znalců a návrh
kategorizace znaleckých oborů.
V souvislosti se zveřejněním odborných podmínek pro jmenování znalců1na stránkách
Ministerstva spravedlnosti a plánovanýmizměnami ve struktuře seznamu znalců2 se na Vás
obracíme s několika dotazy.
1) Asociace forenzních psychologů je profesním sdružením zastupujícím soudní znalce,
forenzní psychology, které od svého vzniku cítí potřebu překonat rozdělení oboru psychologie
v dosavadním seznamu (aktuálně lze najítzařazené např. forenzní psychology jak pod oborem
Školství a kultura, tak pod oborem Zdravotnictví odvětví psychiatrie)–tzn. osamostatnit ji jako
obor a rozdělit podle současné praxe.S nadšením jsme proto kvitovali návrh novékategorizace
znaleckých oborů, který odbornou veřejností proběhl v roce 2011. Uvedené sloučení
psychologie do jednoho základního oboru (v návrhu označeného jako „Psychologie“, resp.
lépe „Forenzní psychologie“- jako psychologie aplikovaná v prostředí práva a soudu)
a vyčlenění jednotlivých odvětví (např. kriminální psychologie, psychologie rodiny
a výchovy, klinická psychologie, dopravní psychologie, psychologie práce a organizace,
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Odborné podmínky pro jmenováníznalců v oboru zdravotnictví, odvětví
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5863&d=321691.
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Návrh kategorizace znaleckých oborů (č.j. 40/2011-OD-ZN-6-Příloha 2).

psychiatrie.

event. ostatní psychologická odvětví) jsme hodnotili a považovali za jednoznačně pozitivní
krok.
Proto bychom se chtěli zeptat v jaké fázi (a podobě) je v současné době výše zmíněný
návrh kategorizace znaleckých oborů.
2) Na stránkách Ministerstva spravedlnosti (odkaz v poznámce pod čarou) byly
zveřejněny podmínky pro jmenování znalců v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
Vzhledem k tomu, že velká část znalců-psychologů, tedy odborníků s humanitním,
ne medicínským vzděláním, je zařazena pod tento obor (a tedy nesplňuje hned první
podmínku –„získání vysokoškolskéholékařského vzdělání v magisterském studiu“)chtěli
bychom se zeptat, jak bude u nich postupováno. V § 20b odst. 1 zákona o znalcích
a tlumočnících je uvedeno, že „…Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu
rozhodne o zániku práva vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost, pokud se dodatečně
zjistí, že znalec (tlumočník) nesplňuje některou z podmínek pro jeho jmenování, anebo jestliže
tyto podmínky odpadly.“ Případně zda tento krok nějak souvisí s plánovanou změnou
v kategorizaci znaleckých oborů a do té doby se na ně tato skutečnost nevztahuje či jak tento
stav vysvětlit.
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