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192.

Vládni nařízení 
ze dne 9. října 1923,

kterým se upravují poplatky soudních lékařů 
a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení 

nesporném.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle článku IX. uvozovacího zákona k trest
nímu řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. 
z., § 28 zák. čl. XXXIV. z r. 1897, § 227 
zák. čl. XXXIII. z r. 1896, čl. V. císařského 
patentu ze dne 9. srpna 1854, č. 208 ř. z., 
a § 74 císařského nařízení ze dne 28. června 
1916, č. 207 ř. z.:

§ 1.
Poplatky lékařských a zvěrolékařských 

znalců v řízení trestním buďtež ustanovovány 
podle těchto sazeb:

A. úkony soudních lékařů.

1. Za vyšetření zranění, poruchy neb ohro
žení zdraví, za zjištění zdravotního nebo tě
lesného stavu a za vyšetření, stal-li se porod 
nebo pohlavní akt, vše s nálezem a posudkem,
za každou ohledanou osobu

a) v jednoduchých případech ... 10 Kč
b) je-li nutným rozsáhlejší še

tření, na př. zrcátkem, nebo obsáh
lejší nález neb obsáhlé vědecké odů
vodnění posudku ............................. 30 Kč

c) vyžadoval-li případ pod b) ně
kolikerého vyšetření osoby.............. 45 Kč.

2. Za sejmutí a znovupřiložení ob
vazu nutné při vyšetření.......... 8 Kč.

3. Za zprávu o vyšetření zdravot
ního nebo tělesného stavu

a) obviněných, svědků, znalců, po
rotců atd. za účelem zjištění příčiny
jich nedostavení se k soudu ........ 8 Kč

b) vězňů, aby byla zjištěna mož
nost je dodat! do donucovací pra
covny nebo polepšovny, pokud tyto 
úkony nejsou pojaty do smlouvy po
dle § 14 ............................................ 5 Kč.

4. Za vyšetření duševního stavu (s nálezem 
a posudkem)

a) v případech jednoduchých ... 60 Kč
b) v případech složitějších nebo

při značné ztrátě času ...................120 Kč
c) bylo-li nutno zvláště obsáhlé, 

vědecké odůvodnění posudku a ně
kolikráte se opakující vyšetřování
nebo pozorování v uzavřeném ústavě 300 Kč.

5. Za pitvu lidské mrtvoly nebo jejích částí 
(s nálezem)

a) zpravidla ............................... 60 Kč
b) jde-li o mrtvolu v rozkladu, ex-

humovanou nebo mrtvolu osoby ze
mřelé nakažlivou chorobou ............ 120 Kč.

Je-li nutno ohledati oděv mrtvoly, přísluší 
za ohledání též poplatek podle pol. 9. nebo 10.

6. Za pitvu lidského plodu ne
schopného mimoděložního života (s 
nálezem)  ................................... 40 Kč.

7. Za posudek při úkonech v pol. 5. a 6. 
uvedených

a) v případech jednoduchých ... 30 Kč
b) v případech složitých............ 60 Kč.

8. Za vnější prohlídku lidské
mrtvoly, lidského plodu nebo lůžka 
(s nálezem a posudkem), nebyla-li 
konána pitva ................................... 20 Kč.
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9. Za prohlídku oděvu, léčiv a jiných před
mětů, pokud lze je ohledati pouhým okem
(s nálezem a posudkem)

a) za první předmět .................  10 Kč
b) za každý další předmět ..... 5 Kč.
10. Za mikroskopické, chemické, spektro

skopické nebo jiné šetření zvláštní vědeckou 
methodou (s nálezem a posudkem) za každý 
předmět vyšetření (vlasy, krevní skvrnu, se- 
mennou skvrnu a p.) a každý způsob šetření

a) zpravidla ............................... 80 Kč
b) bylo-li však použito několika 

způsobů šetření téhož předmětu, 
anebo byl-li předmět vyšetřen bio
chemicky, za každý předmět celkem 60 Kč.

V těchto poplatcích zahrnuty jsou již po
platky podle pol. 9.

11. Za bakteriologické vyšetření (s nálezem 
a posudkem)

a) se založením kultury nebo po
kusy na zvířatech........................... 100 Kč

b) bylo-li nutno konati obé, dal
ších  ......................... 50 Kč.

V těchto poplatcích zahrnuty jsou již po
platky podle pol. 10.

12. Za posudek na podkladě nálezu zjiště
ného jiným znalcem

a) v případech pol. 1. a pol. 9. po
platky tam stanovené,

b) ve všech ostatních případech,
zvláště při podávání posudku na 
podkladě chemických nebo techni
ckých nálezů..................................... 20 Kč

c) je-li nutným zvláštní vědecké
odůvodnění posudku .................  40 Kč.

13. Za studium soudních a jiných
obsáhlých spisů podle jich roz
sahu ........................................... 10—30 Kč.

Při mimořádné námaze a ztrátě času určí 
poplatek soud.

14. Za přítomnost a znaleckou
radu při místním ohledání a exhu- 
maci, za každou, byť i jen započa
tou hodinu .................   15 Kč.

B. ú k o n y soudních zvěrolékařů.

1. Za vyšetření (s nálezem a posudkem) 
živých zvířat za každý ohledaný kus

a) v jednoduchých případech ... 10 Kč

b) je-li nutným rozsáhlejší še
tření neb obsáhlejší nález neb ob
sáhlé vědecké odůvodnění posudku 30 Kč.

2. Za pitvu zvířecí mrtvoly (s nálezem)
a) zpravidla ....................... .. 30 Kč
b) jde-li o mrtvolu v rozkladu, ex-

humovanou nebo mrtvolu zvířete za
hynuvšího nakažlivou nemocí........  65 Kč.

3. Za posudek při úkonech v pol. 2. uve
dených

a) v případech jednoduchých ... 20 Kč
b) v případech složitých .......... . 85 Kč.

4. Za prohlídku masa (s nálezem a posud
kem)

a) zpravidla ................................ 10 Kč
b) při způsobech šetření uvede

ných pod A 10 a 11 poplatky tam 
ustanovené.

5. Za zvláštní vyšetření za účelem
pozdějšího nálezu ............................ 10 Kč.

6. Za posudek na podkladě nálezu zjiště
ného jiným znalcem

a) v případech pol. 1. a) a 4. a). 10 Kč
b) v ostatních případech.... 20 Kč
c) je-li nutným zvláštní vědecké

odůvodnění posudku .......................  40 Kč.

7.. Za studium spisů podle jich 
rozsahu ..................................... 10—20 Kč.

8. Za přítomnost při místním 
ohledání, prohlídku zvířecí mrtvoly 
bez pitvy a pod. (s jednoduchým vy
jádřením a posudkem) za každou, 
byť i jen započatou hodinu ........ 15 Kč.

§ 2.

(!) Znalcům přísluší kromě poplatků 
v § 1 uvedených náhrada všech skutečných 
vydání s jejich úkony nutně spojených (na 
př. desinfekčních prostředků, upotřebení gu
mových rukavic, reagencií atd.). Za propůj
čení lékařských nástrojů a nářadí náhrada 
nepřísluší.

(2) Přiměřená odměna přísluší jim též za 
čistopisy rozsáhlých posudků.

§ 3.

(!) Bylo-li povoláno více znalců, přísluší 
každému nárok na plné poplatky.
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(2) Povolá-li soud proto, že správné posou
zení případu vyžaduje zvláštních odborných 
znalostí, znalce, jenž vědecky nebo prakticky 
obírá se jen oním zvláštním oborem vědy 
(specialista), přísluší tomuto znalci dvojná
sobný poplatek jinak na znalecký úkon se ho
dící položky sazební.

§ 4.
(!) Poplatky stanovené v § 1 příslušejí 

znalcům též za úkony (šetření, nález, posu
dek) při hlavním nebo odvolacím přelíčení. 
Podává-li znalec při hlavním přelíčení posu
dek na podkladě vlastního nálezu podaného 
v přípravném řízení, příslušejí mu poplatky 
podle § 1, A 12 a B 6.

(2) Je-li znalec přítomen z nařízení soudu 
při hlavním přelíčení déle, nežli by bylo třeba 
jeho přítomnosti k témuž úkonu v přípravném 
řízení, přísluší mu jako náhrada za ztrátu 
času a námahu za každou, třeba jen započatou 
hodinu 10 Kč. Do této doby včítá se ona doba, 
po kterou trvalo přerušení téhož hlavního pře
líčení, neb která uplynula mezi dvěma hlav
ními přelíčeními, aěli není delší nežli ho
dinu.

§ 5.
Poplatek v § 4, odst. 2., stanovený přísluší 

znalci též, dostavil-li se na předvolání k úřed
nímu jednání, k němuž nedošlo z příčin jím 
nezaviněných, ačli mu nepřísluší již nárok na 
cestovné, stravné a náhradu za ztrátu času 
podle § 8.

§ 6.
(!) Jde-li o úkony, jež nejsou v § 1 uve

deny nebo v úkonech tam uvedených již za
hrnuty, stanoví poplatky soud, přihlédna ke 
ztrátě času a námaze, jíž bylo k úkonu po
třebí, a k obdobnému poplatku uvedenému 
v § 1.

(2) Ke stanovení poplatku podle položek 
§ 1, A 1 c), 4, 5, 7 b), 10 b), 11 a B 2 b), 
4 b) potřebí je schválení sborového soudu 
druhé stolice.

§ 7.
Pokud nepřísluší pomocníku znalcovu při 

pitvě již odměna od obce neb ústavu, kde tací 
pomocníci jsou úředně ustanoveni, přísluší 
mu odměna 10 Kč.

§ 8.
(!) Je-li povolán znalec k úkonu mimo své 

stálé sídlo, má nárok na cestovné, stravné a 
případně i náhradu za ztrátu času, a to:

1. je-li státním zaměstnancem, řídí se výše 
cestovného a stravného podle předpisů pro 
státní zaměstnance;

2. jinak řídí se výše cestovného a stravného 
podle oné hodnostní třídy státních zaměst
nanců, jež při časovém postupu odpovídá 
době, po kterou znalec vykonává praxi, nej
méně však podle IX. třídy hodnostní státních 
zaměstnanců.

(2) Pomocníkům, nelze-li je získati na Sa
mém místě znaleckého výkonu, což má býti 
pravidlem (§ 7), přísluší cestovné a stravné 
zřízenců.

(3) Znalcům pod č. 2. odstavce 1. uvedeným 
přísluší jako náhrada za ztrátu času částka 
10 Kč za každou, třeba jen započatou hodinu. 
Jako zameškaný čas platí doba, kterou zna
lec ztrávil mimo svůj byt nebo obvyklou pra
covní místnost, s odečtením doby potřebné 
k vlastnímu úkonu.

§ 9.
V případech pochybných zjistí soud před 

nařízením znaleckého šetření, lze-li se vůbec 
nadíti od něho výsledků, jichž by se dalo užiti 
v trestním řízení.

§ 10.
Povolávání znalců, zejména specialistů (§ 3, 

odst. 2.) budiž obmezeno na nej nutnější míru. 
Stejně budiž obmezen rozsah znalecké čin
nosti jasným označením předmětů, účelu a 
způsobu šetření a poskytnutím stručných, 
avšak obsažných zpráv ze spisů.

§ 11.
í1) Je-li třeba vyšetřiti několik předmětů 

a není-li jisto, zda nepostačí vyšetření někte
rých z nich, buďtež vyšetřeny zatím jen ně
které a znalci buďtež poukázáni, aby upustili 
od dalšího šetření, jakmile dosáhnou jeho 
účelu, jenž jim budiž sdělen. Jest třeba za
počít! vždy s vyšetřením těch předmětů a užiti 
toho způsobu šetření, od něhož lze se nadíti 
nejspíše kladného výsledku.

(2) Obsah soudcova příkazu s označením 
předmětu a způsobu šetření budiž ve spise vy
značen.

§ 12.
Za úkony, jež znalec konal bez soudního 

příkazu nebo proti soudnímu příkazu nebo 
pokynu, poplatky nepříslušejí, leč by bylo ne
bezpečí v odkladu.Rovněž nepříslušejí zvláštní 
poplatky za doplnění nálezu nebo posudku ne
dostatečného vinou znalcovou.
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§ 18.
Znalci, kteří nežádali za poplatky do čtr

nácti dnů ode dne podání posudku, a nepo- 
dali-li posudku, do čtrnácti dnů ode dne ukon
čení svého úkonu, pozbývají nároku na ně.

§ 14.
(1) Ustanovení tohoto nařízení neplatí pro 

poplatky takových znalců, jichž poplatky sta
noveny byly zvláštní smlouvou, ujednanou 
přednostou soudu se schválením ministerstva 
spravedlnosti v dohodě s ministerstvem fi
nancí.

(2) Avšak i v těchto případech třeba oso
bám, jimž uložena byla náhrada útrat, uložiti 
náhradu podle poplatkových sazeb tímto na
řízením stanovených.

§ 15.
Ustanovení tohoto nařízení sluší užiti i na 

poplatky znalců lékařských v řízení nespor
ném.

§ 16.

Zrušují se nařízení ministerstva spravedl
nosti v dohodě s ministerstvem vnitra a fi
nancí ze dne 20. března 1901, č. 34 ř. z., na

řízení vlády republiky československé ze dne
15. ledna 1921, č. 39 Sb. z. a n., jakož i na
řízení bývalého uherského ministra spravedl
nosti ze 27. února 1912, č. 9700, a ze 7. pro
since 1917, č. 54867, pokud se vztahují na po
platky znalců lékařských.

§ 17.

C1) Toto nařízení provésti náleží ministrům 
spravedlnosti a národní obrany.

(2) Tito ministři se zmocňují, aby v do
hodě s ministrem financí snížili ve vhodné 
době podle změněných hospodářských poměrů 
sazby poplatků v tomto nařízení stanovených.

Bechyně v. r.
Dr. Dolaiiský v. r. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r. 
krámek v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r. 
Habrman 7. r. 
Dr. Kállaý v. r. 
Novák y. r. 
Tučným/, r.Dr. Hodža v. r.

Dr. Markoviě v. r.

Státní tiskárna v Praze.


