Komora soudních znalců České republiky, sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, dále
jen „připomínající“ předkládá tímto následující připomínky k navrhované Příloze č. 1 k
vyhlášce č. /2017 Sb. k návrhu zákona o znalcích, které se koncentrují na obory Elektronika,
ICT, Kybernetika a Elektrotechnika, a to v souladu s odborností připomínajícího subjektu:
Připomínající navrhuje, aby v seznamu znaleckých oborů a odvětví, dále jen „seznamu“
1. obor Informační a komunikační technologie nebyl dělen na různá odvětví, tzn., aby
obsahoval jediné odvětví s názvem Informační a komunikační technologie,
2. z oboru Elektronické komunikace a poštovní služby bylo vyjmuto odvětví Elektronické
komunikace, tento obor pak může být přejmenován například na Poštovní služby.
3. byla integrována veškerá elektronika (včetně Kriminalistické elektroniky) a elektrotechniku
do oboru Elektronika a Elektrotechnika s rozdělením na dvě odvětví – Elektronika,
Elektrotechnika
4. v oboru Ekonomika v odvětví Oceňování nehmotného majetku - průmyslová práva za slovo
„práva“ doplnit „a některých majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv
pořizovatele databáze“.
Odůvodnění:
a) k bodům 1. a 3. – oblasti Informační a komunikační technologie, elektronika a
elektrotechnika se v současné době rozvíjejí tak vysokým tempem, že vznikají nové a
nové technologie, přístroje a jejich kombinace s periodicitou mnohdy i čtrnáctidenní
(například společnost Microsoft ohlásila nahrazení některých programových verzí
každodenními!!! Aktualizacemi). Z praxe je například známo, že problém, který se na
počátku znaleckého zkoumání jeví jako problém elektrotechnický je ve své podstatě
problémem interdisciplinárním na straně jedné elektronickým, na straně druhé
počítačovým (tj. problémem informační a komunikační technologie). Jiným příkladem
může posloužit vývoj v oblasti zabezpečování - čipové karty jsou již mnohdy
nahrazováno jinými zabezpečovacími prvky. Současný rychlý vývoj je málo
předvídatelný. Za aktuální situace má Připomínající za to, že primární uživatel
Seznamu – orgán veřejné moci, dále jen „orgán“ se v jeho předložené podobě nemůže
vyznat a při přibrání znalce ve věci tak může dojít ke komplikacím a průtahům
následnými zjištěními o základním nepochopení jádra problému, který má být
předmětem znaleckého úkolu. Akceptováním návrhu Připomínajícího dojde v praxi
k oslovení znalce, který Orgánu při předběžném projednání sdělí, zda se cítí být pro
řešení daného problému erudován či nikoliv, protože jen on problematice rozumí,
alespoň globálně. Navíc může Orgánu pomoci s výběrem konkrétního znalce – kolegy.
b) K bodu 2 - odvětví Elektronické komunikace je v návrhu Msp nesystémově vytrženo
z oboru Informační a komunikační technologie a zařazeno do oboru Elektronické
komunikace a poštovní služby jako by šlo o nějakou elektronickou „specialitu“. Jevy,
které se v daném odvětví odehrávají, jsou zcela organicky zahrnuty v oboru Informační
a komunikační technologie, jak jej navrhuje Připomínající v bodě 1. Informační a
komunikační technologie je oborem zabývajícím se komunikačními technologiemi
mezi počítači obecně, tedy i pošt.
c) K bodu 4. – vzhledem k tomu, že v Seznamu chybí oceňování práv souvisejících
s právem autorským (například ocenění licencí k užívání software) a práv
provozovatele databáze, Připomínající navrhuje toto manko napravit v souladu se
zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem o oceňování majetku (§17).

