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Již mnohokrát jsme diskutovali o výši znalecké odměny při 
podávání znaleckých posudků pro orgány veřejné moci. Jak 
bylo vícekrát podrobně analyzováno1), současné hodinové sazby 
po odečtení režijních prací a nákladů neodpovídají ani minimální 

1) Soudní inženýrství č. 1/1992, 2–3/1997. 5–6/1997, 9/1997, 10/1997, 1/1998, 
2/1998, 5/1998, 9–10/1998, 1/1999, 5/1999, 3/1999, 2/2000, 6/2000, 1/2001, 
4/2002, 6/2003, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 3/2005, 1/2006, 2/2006, 
4/2006, 5/2006, 1/2007, 5/2007, 1/2008, 3/2008, 1/2009, 2/2009, 6/2009, 
1/2010, 3/2010, 6/2010, 2–3/2011, 5–6/2011, 1/2012, 2/2012, 3/2012, 
4/2012, 1/2013, 3/2013, 1/2014, 2–3/2014, 4/2014, v poslední době pak_

 Kledus R., Vémola A., Drochytka R.: Příprava nového zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. In: Soudní inženýrství č. 
2/2016, str. 47–49.

 Bradáč A. jun., Bradáč A., Vémola A.: Tristní stav znalecké činnosti v ČR 
v roce 2016. In: Soudní inženýrství č. 2/2016, str. 62–78.

 Bradáč A, Vémola A., Bradáč A. jun.: Ekonomické a další problémy výkonu 
znalecké činnosti v ČR. In: Soudní inženýrství č. 4/2016, str. 156–165.

mzdě, jsou čtvrtinové oproti minimální sazbě advokátů a notářů 
a jsou nezměněné již 15 let. Znalci nemají nárok ani na náhradu 
času stráveného na cestě, natož aby bylo možno výši odměny 
sjednat předem, naopak soudy s oblibou krátí počet vykázaných 
hodin resp. snižují hodinovou sazbu.

Přes mnohé dřívější neúspěchy při jednáních s Ministerstvem 
spravedlnosti pokusil se tentokrát autor znovu o nápravu. Nejprve 
zaslal rozbor vrcholným orgánům dvanácti politických stran; 
odpověď nedostal ani jednu. Následně poslal panu předsedovi 
vlády následující dopis:
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Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Brno
albert.bradac@post.cz
Datová schránka ID 6kcjj48

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
ID: trfaa33
V Brně dne 18. 8. 2017

Věc: Otevřený dopis k tristnímu vztahu státní moci k soudním znalcům

Vážený pane předsedo vlády,

dovoluji si obrátit se na Vás s problematikou tristního vztahu státní moci k soudním znalcům (podle zákona jen „znalcům“). Problematika 
sice spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti, ale tento resort podle mého názoru problematiku řeší spíše jen ze strany potřeb justice, 
nikoliv znalců. Přitom k dnešnímu dni je v seznamu ministerstva zapsáno 8 965 znalců – fyzických osob, 181 výzkumných ústavů a součástí 
vysokých škol a 140 jiných organizací s oprávněním ke znalecké činnosti.

Jsem starší člověk (77), celých 47 let jsem vykonával znaleckou činnost v různých oborech. Řadu let jsem vedl Ústav soudního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně, kde jsme mj. zpracovávali a zpracováváme znalecké posudky v oblasti analýzy silničních nehod (mj. 
analýza nehod pana Alexandra Dubčeka, v poslední době v řadě mediálních kauz), oceňování nemovitostí, podniků, motorových vozidel, 
stavební a strojní vady, poruchy a havárie a další, v těchto oblastech provádíme i vědeckou činnost. Zavedli jsme akreditované magisterské 
a doktorské studium soudního inženýrství, v přípravných kursech soudního znalectví u nás absolvovaly čtyři tisíce budoucích znalců. 
Jsem autorem mj. základních učebnic vědecky podaného soudního inženýrství, oceňování nemovitých věcí a analýzy silničních nehod.

Tolik jen k tomu, že mám v oboru soudního znalectví značné zkušenosti. Nyní, na sklonku mé aktivní činnosti, mne ale stále trápí postoj 
státní moci k těmto, pro orgány veřejné moci tak potřebným, odborníkům. Projevuje se to zejména v následujících oblastech:

 • Obecně v oblasti předpisů o znalecké činnosti: Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, je sice z roku 1967, byl však 
apolitický a řadu let nepotřeboval změnu. Po roce 1989 vyvstala (zřejmě politická) potřeba jeho novelizace. Byla zde ze strany 
Ministerstva spravedlnosti řada pokusů o nový zákon, ty však skončily buď vrácením z poslanecké sněmovny nebo z legislativní 
rady vlády. Úspěšná byla až velká novela č. 444/2011 Sb., jež zavedla řadu nových víceméně potřebných opatření. Následující 
návrh nového zákona, jenž je nyní v Poslanecké sněmovně (a asi již nebude přijat) včetně důvodové zprávy se ovšem tváří, jakoby 
tato obsáhlá novela neexistovala. Výsledkem těchto průběžných snah je celá desetiletí nejistota znalecké obce o budoucnosti; 
přitom podle mého názoru je novelizace zcela zbytečná, nyní uváděné problémy vyřešila uvedená velká novela.

 • Velmi palčivým problémem je otázka hodinových sazeb odměn při podávání posudků znalci a znaleckými ústavy pro orgány veřejné 
moci. Poslední novela příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. byla v roce 2002 (č. 432/2002 Sb.); 
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celých 15 let pak nebyla vyhláška, a tedy ani hodinové sazby, novelizována. Sazby vyhlášky jsou přitom neuvěřitelně nízké. 
Znaleckým ústavům, včetně vysokoškolských, po odečtení povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 
a režijních nákladů, které musí zohledňovat i při nulovém zisku, neumožňují proplacení ani minimální mzdy pracovníkům, 
kteří se na zpracování posudku podíleli, u nižších hodinových sazeb vytvářejí ztrátu. Tato situace by mohla vést i k tomu, že 
by se vysoká škola mohla dostat do rozporu s právními předpisy za poskytování nepovolené podpory soudům a dalším orgánům 
veřejné moci. Přitom, je-li znalec resp. znalecký ústav k podání posudku přibrán orgánem veřejné moci, nemůže vypracování 
posudku odmítnout. S průměrnou mzdou odborníků nelze sazby srovnávat ani zdaleka, jak plyne z následujícího grafu (podrobné 
výpočty jsou uvedeny v příloze).

 • Obdobně je tomu u znalců jednotlivých; přitom sazby advokátů a notářů, tedy osob s obdobným vysokoškolským vzděláním 
(a znalci jsou nuceni absolvovat ještě speciální výchovu pro znaleckou činnost) podle příslušných předpisů jsou čtyřnásobné 
(znalci a znalecké ústavy 100 až 350 Kč/h, advokáti a notáři od 1000 Kč/h). Výsledkem je stále klesající počet znalců a znaleckých 
ústavů, jak je zřejmé níže z grafů; od roku 2009 do roku 2017 například počet vědeckých a vysokoškolských znaleckých ústavů 
poklesl o 37 procent. Vzhledem k absenci novelizace se rozpory nadále více a více prohlubují, razantně pak v poslední době, kdy 
se zvyšují mzdy všem zaměstnancům ve veřejném sektoru (a snad dokonce i vězňům), jen znalcům nikoliv, jakoby neexistovali; 
přitom jsou vlastně rovněž odborníky placenými státem. Je tedy třeba problematiku urychleně řešit, například jednoduchou novelou 
vyhlášky č. 37/1967 Sb. změnou sazeb znaleckých odměn na jednotnou částku, s výší obdobnou jako u advokátů a notářů. Údajně 
jedním z důvodů je trvale negativní postoj Ministerstva vnitra k úpravě znaleckých sazeb, přitom ale dle písemného vyjádření 
tohoto ministerstva nikdy na znalečné vyšší prostředky nepožadovalo.

 • Dalším problémem je standardizace znaleckých postupů. V poslední době je řada mediálních kauz, kdy jsou zdůrazňovány 
rozdíly v závěrech znalců. Samozřejmě rozdíly zde mohou být, jedná se zpravidla o složitou problematiku, k níže často není ani 
dostatek podkladů, jak skutkových, tak v dané oblasti vědy. Bylo by na místě cíleně podporovat a rozvíjet forenzní vědy a znalecké 
postupy standardizovat. Například v roce 1985 Ministerstvo spravedlnosti ČSR iniciovalo a uhradilo vytvoření obsáhlé Příručky 
znalce – analytika silničních nehod, kterou distribuovalo znalcům daného oboru. Po půl roce následovalo přezkoušení poradních 
sborů předsedů krajských soudů a následně ostatních znalců. Výsledkem bylo, že třetina znalců se vzdala znaleckého oprávnění 
a následně velmi stoupla úroveň znalecké činnosti. Bohužel od té doby jsou zde jen proklamace resortu justice, s nulovým výsledkem.

Je ještě řada dalších problémů; podrobně jsou shrnuty v přiloženém článku z časopisu Soudní inženýrství.
Na uvedenou situaci jsem opakovaně podrobně upozorňoval resort spravedlnosti, zajistili jsme pro něj překlady německých a rakouských 

předpisů, upozorňovali i předsedové profesních znaleckých sdružení, představitelé univerzit, výsledek je však stále nulový, převážně 
nestojíme ani za odpověď. Podrobnou informaci jsem nedávno poslal také na vedení dvanácti hlavních politických stran a hnutí, včetně 
Vaší strany, od žádné jsem ale rovněž nedostal odpověď.

Ve znalecké obci se rozmáhá nespokojenost, odborníci logicky dávají přednost jiné lépe hrazené činnosti, při které nikdo nevyhrožuje 
vyššími a vyššími sankcemi, nehrozí žaloby ze strany neúspěšných stran sporu o náhradu škody, návrhy na trestní řízení nebo na odvolání 
z funkce znalce, případně vláčení v mediích, takže lhůty soudního řízení se následně prodlužují; z resortu justice jsem přitom dostal 
soukromou informaci, že znalci mají smůlu, když nemají svou jednotnou komoru resp. lobby.

Věřím, vážený pane předsedo vlády, že zvážíte uvedenou situaci a vláda provede nutnou nápravu, včetně uplatnění zvýšených nákladů 
na znaleckou činnost v nejbližším státním rozpočtu.

S díkem a přáním pěkných dní
(podpis)

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
profesor oboru Soudní inženýrství Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
znalec v oborech stavebnictví, doprava, ekonomika – oceňování nemovitostí

čestný člen Asociace znalců a odhadců ČR a Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců
šéfredaktor časopisu Soudní inženýrství
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Příloha:  Článek „Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR“ 
(časopis Soudní inženýrství č. 4/2016, str. 156 až 165)

Kopie na vědomí:
Pan JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti (ID kq4aawz)
Pan Milan Chovanec, ministr vnitra (ID 6bnaawp)
Česká tisková kancelář (ctk@ctk.cz)
Ev. další media a znalci

Pan předseda vlády poslal odpověď, kterou přetiskujeme níže.
Vzhledem k tomu, že se jedná o peníze ze státního rozpočtu, byl zaslán dopis i panu ministru financí:

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Brno
albert.bradac@post.cz
Datová schránka ID 6kcjj48

Vážený pan
Ing. Ivan Pilný
ministr financí
Letenská 15
118 10 Praha
ID: xzeaauv
V Brně dne 22. 8. 2017

Věc: Na vědomí otevřený dopis předsedovi vlády k tristnímu vztahu státní moci k soudním znalcům

Vážený pane ministře,

dovoluji si v příloze zaslat můj dopis panu předsedovi vlády, v němž poukazuji na tristní vztah státní moci k soudním znalcům. Finanční 
stránky se v tomto dopisu týká problematika sazeb hodinových odměn v případě podávání znaleckých posudků znalci a znaleckými ústavy, 
včetně vysokých škol a výzkumných institucí, pro orgány veřejné moci. Tyto sazby, dané vyhláškou č. 37/1967 Sb., nebyly posledních 15 
let upraveny a činí 100 až 350 Kč/h. Jak je v přiloženém dopisu resp. článku z časopisu analyzováno, po odečtení povinných odvodů 
a skutečných nákladů včetně nutné režie nezbývá znaleckým ústavům na hrubou mzdu zpracovatelům těchto posudků ani částka odpovídající 
minimální mzdě, při nižších sazbách je výsledkem dokonce ztráta.

Obdobně je tomu u znalců jednotlivých; přitom sazby advokátů a notářů, tedy osob s obdobným vysokoškolským vzděláním (a znalci 
jsou nuceni absolvovat ještě speciální výchovu pro znaleckou činnost) podle příslušných předpisů jsou čtyřnásobné (znalci a znalecké 
ústavy 100 až 350 Kč/h, advokáti a notáři od 1000 Kč/h). Výsledkem je stále klesající počet znalců a znaleckých ústavů, jak je zřejmé 
z grafů v přílohách; od roku 2009 do roku 2017 například počet vědeckých a vysokoškolských znaleckých ústavů poklesl o 37 procent.

Vzhledem k absenci novelizace se rozpory nadále více a více prohlubují, razantně pak v poslední době, kdy se zvyšují mzdy všem 
zaměstnancům ve veřejném sektoru (a snad dokonce i vězňům), jen znalcům nikoliv, jakoby neexistovali; přitom jsou vlastně rovněž 
odborníky placenými státem. Je tedy třeba problematiku urychleně řešit, například jednoduchou novelou vyhlášky č. 37/1967 Sb. změnou 
sazeb znaleckých odměn na jednotnou částku, s výší obdobnou jako u advokátů a notářů. Údajně jedním z důvodů je trvale negativní 
postoj Ministerstva vnitra k úpravě znaleckých sazeb, přitom ale dle písemného vyjádření tohoto ministerstva nikdy na znalečné vyšší 
prostředky nepožadovalo.

Na uvedenou situaci jsem opakovaně podrobně upozorňoval resort spravedlnosti, zajistili jsme pro něj překlady německých a rakouských 
předpisů, upozorňovali i předsedové profesních znaleckých sdružení, představitelé univerzit, výsledek je však stále nulový, převážně 
nestojíme ani za odpověď. Podrobnou informaci jsem nedávno poslal také na vedení dvanácti hlavních politických stran a hnutí, včetně 
Vaší strany, od žádné jsem ale rovněž nedostal odpověď.

Ve znalecké obci se rozmáhá nespokojenost, odborníci logicky dávají přednost jiné lépe hrazené činnosti, při které nikdo nevyhrožuje 
vyššími a vyššími sankcemi, nehrozí žaloby ze strany neúspěšných stran sporu o náhradu škody, návrhy na trestní řízení nebo na odvolání 
z funkce znalce, případně vláčení v médiích, takže lhůty soudního řízení se následně prodlužují; z resortu justice jsem přitom dostal 
soukromou informaci, že znalci mají smůlu, když nemají svou jednotnou komoru resp. lobby.

Věřím, vážený pane ministře, že zvážíte uvedenou situaci a doporučíte provedení urychlené nápravy, včetně uplatnění zvýšených 
nákladů na znaleckou činnost v nejbližším státním rozpočtu.
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S díkem a přáním pěkných dní
(podpis)

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
profesor oboru Soudní inženýrství Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
znalec v oborech stavebnictví, doprava, ekonomika – oceňování nemovitostí

čestný člen Asociace znalců a odhadců ČR a Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců
šéfredaktor časopisu Soudní inženýrství

Přílohy:
Otevřený dopis předsedovi vlády
Článek „Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR“ (časopis Soudní inženýrství č. 4/2016, str. 156 až 165)

Odpověděl náměstek ministra financí (přetištěno z doručeného originálu).
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Nůžky mezi růstem mezd v národním hospodářství a stagnující 
výší odměn se nadále rozevírají. Jedná se zřejmě o začarovaný 
kruh. Za posledních patnáct let proběhla řada jednání, kterých se 
autor tohoto příspěvku zúčastnil, a vždy se to zadrhlo na odmítavém 
stanovisku ministerstva vnitra. Jejich stanovisko, jež má autor 
písemně, je – zkráceně řečeno – následující:

 • nemáme to v rozpočtu, tak se sazby vyhlášky nemohou 
navyšovat,

 • na příští rok nebudeme plánovat vyšší rozpočet na znalce, 
když se vyhláška nezměnila.

Takže začarovaný kruh; resort spravedlnosti vždy couvnul, 
několikrát připravovaná aktualizace vyhlášky č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se 
neuskutečnila.

Pan předseda vlády nás odkázal na ministra spravedlnosti.
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Odpověď ministra spravedlnosti
Odpověď pana ministra spravedlnosti přišla až 13. 11. 2017 (pan ministr vnitra na dopis nereagoval).

JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D.
MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR

V Praze dne 13. listopadu 2017
Čj. MSP-4/2017-OOJ-ZN/155

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Vážený pane profesore,

k Vašemu podání ze dne 18. 8. 2017 nazvanému „Otevřený dopis k tristnímu vztahu státní moci k soudním znalcům“, z něhož vyplývá 
Vaše nespokojenost se současným stavem znalectví v České republice, zejména jde-li o zákon o znalcích a tlumočnících, znalečné 
a o znalecké postupy, Vám sděluji následující:

Co se týče odměňování znalců, v minulosti byly realizovány dva pokusy o novelu vyhlášky (2010 a 2011), která upravuje odměňování 
znalců, tedy o zvýšení odměn znalců, avšak s návrhem tehdy vyslovilo nesouhlas ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. Ministerstvo 
spravedlnosti proto v současné době připravilo návrh na zvýšení odměn v rámci připravovaného zákona o znalcích, kdy bylo možno 
předpokládat, že navyšování bude přijatelnější s ohledem na navrhované změny v zákoně. Navrhované navýšení bylo např. u znaleckých 
ústavů více jak o 100 %, což považujeme za zcela dostatečné (u znaleckých ústavů mělo dojít k navýšení ze stávajících 100 až 350 Kč/h 
na 500 až 750 Kč/h, a to se zachováním možnosti zvýšit odměnu v některých případech až o 50 %). V současné době nelze považovat 
za reálné, aby ke změnám v odměňování došlo bez přijetí nové právní úpravy.

Jde-li o potřebnost nové právní úpravy, k tomu lze uvést, že právní úprava obsažená v zákoně o znalcích a tlumočnících je v posledních 
letech své existence velice kritizována za mnohé nedokonalosti, nesystémová řešení, zastaralost a jiné nedostatky, kterými trpí. Kritika 
zaznívá jak ze stran justice, tak z odborných kruhů. Především se jedná o problematiku zápisu do seznamu, resp. vzniku znaleckého 
oprávnění, nedostatečných sankčních mechanismů, či absence kontroly kvality a věcného přezkoumávání znaleckých posudků. V současné 
době nejsou jednoznačně zakotvena kvalifikační kritéria, která by žadatelé měli splnit. Je na úvaze jednotlivých osob oprávněných 
ke jmenování, zda z žadatele znalce učiní, či nikoli. Stanovena jsou pouze obecná kritéria, která však postrádají bližší specifikaci. 
Ministerstvo spravedlnosti se snaží sjednocovat tuto jmenovací praxi, ale ne vždy je to možné. Stává se tedy, že žadatel není znalcem 
jmenován kupříkladu z toho důvodu, že předseda příslušného krajského soudu se domnívá, že pro daný obor a odvětví je již potřebný 
počet znalců ve vztahu k celkovému počtu úkonů naplněn a žadatele znalcem nejmenuje. Na jmenování znalcem podle dosavadní právní 
úpravy není právní nárok. Jinými slovy, nikomu, kdo požádá o jmenování znalcem, nevzniká ani při splnění všech zákonných podmínek 
právní nárok na to, aby znalcem jmenován skutečně byl.

V úvodu Vašeho podání rovněž uvádíte, že se návrh zákona včetně důvodové zprávy tváří, jakoby obsáhlá novela znaleckého zákona 
neexistovala. Důvodová zpráva však o této novele hovoří na druhé straně první kapitoly (I. Obecná část, 1. Zhodnocení platného 
právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen), kde se mj. 
uvádí, že poslední novela zákona o znalcích a tlumočnících ovlivnila velice výrazně znaleckou činnost stanovením správních deliktů 
přímo v zákoně. Za porušení zákona tak lze znalcům, znaleckým ústavům a jiným fyzickým či právnickým osobám ukládat sankce jako 
kupříkladu peněžité pokuty či zákaz činnosti. Za porušení povinností uložených tímto zákonem lze udělit i výstrahu, která je pak při 
spáchání správního deliktu brána jako přitěžující okolnost. Největším problémem současného správního i trestního postihování znalců je 
však omezená míra přezkoumání obsahové stránky znaleckého posudku, tedy prakticky jeho kvality. Ačkoli již dnes je toto přezkoumání 
v souladu se zákonem možné, v praxi se tak děje pouze velice ojediněle, neboť je to do značné míry obtížné a zákon pro hodnocení 
obsahové stránky znaleckého posudku neposkytuje dostatečné nástroje.

Pokud jde o standardizaci znaleckých postupů, obecně tuto myšlenku ministerstvo podporuje, ale k takto obtížné formě metodické 
činnosti nemá ministerstvo, tím spíše krajské soudy, potřebné personální kapacity. Znaleckých oborů a odvětví jsou desítky. I kdyby se 
standardizace týkala jen oborů v praxi nejfrekventovanějších (hovoří se např. o standardech pro oceňování majetku), je to práce pro několik 
odborných týmů na řadu měsíců, ne-li let. Odborné názory a zájmy reprezentantů vědecké obce v jednotlivých vědních oborech zdaleka 
nejsou jednotné a homogenní, často zde působí různé zájmové skupiny a někteří z odborníků a priori odmítají, aby stát (ministerstvo) 
autoritativně prohlásil určité metody a postupy za „jedině správné a možné“. Příklad z doby socialismu je dobově podmíněný a navíc se 
týkal dílčí problematiky silničních nehod. Obecným problémem určení odborných standardů znalecké činnosti je také nutnost jejich téměř 
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permanentní revize a aktualizace podle posledního vývoje oboru a nejnovějších poznatků. Určitým rizikem standardizace postupů vždy 
může být neschopnost adekvátně reagovat na ojedinělý, něčím neobvyklý případ či případy, které se v justiční praxi také objevují. První 
krok na tomto poli je tedy podmíněn finančním a personálním zajištěním metodické podpory znalců a znaleckých ústavů. Ministerstvo 
by mohlo plnit roli vyjednávací, organizační a koordinační, ale samotná tvorba standardů by nutně spočívala na odborných garantech, 
význačných autoritách jednotlivých vědních oborů. I v tomto směru by měla pomoci nová zákonná úprava.

S pozdravem
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

ministr spravedlnosti ČR
Vážený pan
prof. Ing. Albert Bradáč, CSc.
/ID DS 6kcjj48/

Vyjádření autora k odpovědi ministra spravedlnosti

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Brno
albert@bradac.cz
Datová schránka ID 6kcjj48

Vážený pan
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
ministr spravedlnosti
Praha

ID DS: kq4aawz
Věc: Odpověď na dopis čj. MSP-4/2017-OOJ-ZN/155  a žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků

Vážený pane ministře,

obdržel jsem Vaši odpověď ze dne 13. listopadu na můj dopis ohledně znalecké činnosti.
Je mi líto, ale podle mého názoru argumenty uváděné ve Vaší odpovědi nic neřeší a ani neuvádějí předpoklad pro nějaké rozumné 

řešení ve prospěch znalců v brzké budoucnosti. K jednotlivým problémům si dovoluji podotknout:
K otázce odměn při podávání znaleckých posudků pro orgány veřejné moci:

 • opakuje se stále totéž, podhodnocené hodinové sazby se ale nemění, přitom stálým oddalováním řešení se nůžky mezi znaleckou 
sazbou a mzdami v národním hospodářství stále více a více rozevírají, potřebná náprava je a dále bude stále obtížnější, přitom 
v nynějším období stav rozpočtu by řešení zřejmě umožňoval;

 • ve Vašem dopisu jsou konstatovány návrhy ministerstva, ale o jejich skutečné realizaci nyní resp. v blízké budoucnosti není zmínka;
 • není řešena prokázaná skutečnost, že i navrhovaná maximální sazba pro znalecký ústav 750 Kč/h neumožňuje po odečtení odvodů 

a reálných nákladů uhradit zpracovateli ani zdaleka průměrnou mzdu odborníka v ČR, je třeba dotovat ji z jiných činností. 
Uváděná možnost zvýšení o 50 % je v praxi nereálná, poněvadž orgány veřejné moci ji při svém jednostranném rozhodování 
o znalečném zpravidla nepřiznají, i když byly předem po zadání posudku na její použití upozorněny. Obdobně je to se sazbami 
v možném rozpětí, velmi často jsou nárokované sazby zadavatelem jednostranně sníženy;

 • znalci (stejně jako znalecké ústavy) nemohou znaleckou činnost trvale dotovat. Znalci musí také živit sebe a své rodiny, znalecké 
ústavy rovněž nemohou vyvíjet ztrátovou činnost; argument, že být znalcem znamená konkurenční výhodu, je nesmyslný. Hrozí 
zde pasivní rezistence, kdy dlouhé lhůty znaleckých posudků by měly za následek prodlužování lhůt projednávaných věcí;

 • k uváděné nutnosti vazby změn hodinových sazeb na změny zákona o znalcích a tlumočnících: hodinové sazby jsou obsaženy jen 
v prováděcí vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 37/167 Sb., nemají návaznost na zákon o znalcích a tlumočnících, takže úprava 
sazeb je jen otázkou ochoty resp. snahy o projednání s dalšími resorty a uplatnění v požadavku na rozpočet ze strany 
ministerstva spravedlnosti, není k tomu třeba jakékoliv změny zákona. Pomíjím, jak rozsáhlé byly v Poslanecké sněmovně námitky 
k návrhu nového zákona, takže ministerstvem uváděná nutnost vazby na nový zákon řešení stále jen oddaluje a stále více komplikuje;

 • stejně jako není vysvětleno, proč sazba advokátů a notářů je 1 000 Kč/h, kdežto u znalců s požadovanou srovnatelnou 
vysokoškolskou kvalifikací, stejně jako u znaleckých ústavů, stávající i navrhované sazby jsou podstatně nižší; je to důsledek 
toho, že znalci jsou v resortu justice, ale nejsou právníky?

K otázce přezkoumávání odborné kvality znaleckých posudků – toto ani poslední navrhovaný a ve sněmovně neprojednaný nový 
zákon neřešil lépe, než je dosavadní stav.

K otázce nároku na jmenování: je snad jen otázkou důslednějšího projednání s předsedy krajských soudů, jaká politika je ev. může 
být uplatněna i při stávajícím znění zákona.

K otázce znaleckých standardů: je pravdou, že znaleckých oborů, odvětví a specializací je celá řada, ovšem ministerstvo na rozdíl 
od doby před rokem 1990 toto neřeší u žádných, ani nejfrekventovanějších oborů; není mi známo, že by například byl vypsán požadavek 
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na řešení alespoň u problematiky mediálně známých případů. Snažili jsme se přesvědčit ministerstvo, že by měly být alespoň v nejčastěji 
frekventovaných oborech vydány znalecké standardy. Ministerstvo se i k tomuto návrhu postavilo záporně, s tím, že problémy se mají 
řešit u jednotlivých kauz soudem.

Mrzí mne, vážený pane ministře, Vaše zlehčující zmínka k akci vydání sjednocující odborné obsáhlé apolitické multidisciplinární příručky 
a následného přezkoušení znalců – analytiků silničních nehod z roku 1985, cituji: „Příklad z doby socialismu je dobově podmíněný a navíc 
se týkal dílčí problematiky silničních nehod“. Jako pamětník vím, že problematikou analýzy silničních nehod se zabývala tehdejší vláda 
a již svým usnesením č. 469 z 21. 12. 1966 schválila, aby ministerstvo školství zabezpečilo na vysokých školách postgraduální studium 
soudních znalců v oboru silničního provozu; realizováno bylo na VUT v Brně. Postupně pak tehdejší české ministerstvo spravedlnosti 
v roce 1973 iniciovalo na VUT v Brně vznik kursů znalců pro odhady nemovitostí, vydáno bylo iniciativou ministerstva i pět znaleckých 
standardů k analýze silničních nehod a oceňování motorových vozidel, jež zpracoval Ústav soudního inženýrství VUT v Brně; hrazeno 
bylo ministerstvem spravedlnosti, jež na to iniciativně získalo prostředky z fondu zábrany škod tehdejší České pojišťovny.

Při změnách vyhlášky o cenách nemovitostí ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s resortem financí do roku 1988 organizovalo 
školení znalců této specializace ve všech krajích. Sbory pro znalecké otázky ministra spravedlnosti pravidelně řešily problémy z oblastí 
stavebnictví, oceňování nemovitostí, analýzy silničních nehod a oceňování vozidel.

Porovnejme to s vývojem po roce 1990 resp. 1993. První zkušenost jsem získal v souvislosti s velkou privatizací. Vzhledem k tomu, 
že se dříve podniky neprodávaly, nebyly potřeba znalecké posudky o jejich ceně a neexistovala tedy znalecká specializace oceňování 
podniků. Navrhli jsme ministerstvu, že by bylo třeba znalce v tomto směru urychleně proškolit. Ministerstvo nejprve obratem shromáždilo 
z krajských soudů osobní složky vybraných znalců, zejména špičkových odhadců nemovitostí, strojů a zařízení. Připravovali jsme osnovu, 
když najednou mi volal pracovník ministerstva, že ministerstvo akci odvolává, důvod že mi nemůže sdělit. S důsledky následných 
neodborných ocenění v tomto směru se potýkáme doposud.

Z Ministerstva spravedlnosti odešli zkušení pracovníci, obeznámení s problematikou znalectví. Nastoupili čerství absolventi právnických 
fakult bez zkušeností; pamatuji si, že (ač zaměstnáni na tuto problematiku) ani netušili, že kromě zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 
37/1967 Sb. vydalo jejich ministerstvo ve svém Úředním věstníku Směrnici ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. února 1973, čj. 
10/73-kontr., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti, kde je vše podrobně na 23 stranách upraveno. Když už 
nabyli zkušenosti a udělali si doktorát, odešli do praxe. Odbornou stránku ponechalo ministerstvo bez řízení, se zdůvodněním (cituji): 
My máme právo dostat znalce hotové.

Dalším problémem je stanovisko resortu k problematice ev. rozdílných závěrů znalců. Z teorie gnozeologie je přitom známo, že existuje 
absolutní a relativní pravda. Relativní pravda je přitom závislá na současné úrovni poznání dané problematiky; s rozvojem vědy a tím 
zvyšující se úrovní poznání se relativní pravda blíží postupně k pravdě absolutní. Z různé úrovně poznání vyplývá také možnost toho, že 
závěry znalců mohou být více či méně odlišné, případně alternativní v rozsahu daném stupněm poznání vstupních hodnot resp. jejich rozmezí.

Smutné pak je, když jsou znalci trestně stíháni, když pro obhajobu analyzují přijatelnou variantu popisovaného děje, jež vyjde 
ve prospěch obžalovaného, když tuto znalci zpracovávající posudek pro orgány činné v trestním řízení, neuvedli.

Znalecké činnosti jsem se doposud věnoval 48 let, a to jak po stránce praktické, tak po stránce vědecké a pedagogické. Ve vztahu 
k soudnímu znalectví jsem dosáhl titulu kandidáta věd, následně doktora věd, docenta i profesora. Nebyl jsem nikdy příslušníkem žádné 
politické strany, na soudní znalectví jsem vždy pohlížel jako na problematiku čistě odbornou, bez vazby na stávající režim, a k tomu jsem 
vedl i své žáky. Jsem autorem resp. vedoucím spoluautorem základních publikací vědeckého pojetí problematiky soudního inženýrství, 
technické analýzy silničních nehod a oceňování majetku, zejména věcí nemovitých.

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně jsem jako jeho ředitel přivedl až do stadia samostatného vysokoškolského ústavu, 
při ústavu jsem založil certifikační orgán pro certifikace expertů. V oblasti pedagogické jsem zavedl na ústavu po stávajících 
kursech znalců – analytiků silničních nehod i kursy znalců pro stavebnictví a oceňování věcí nemovitých, dosáhli jsme akreditace 
doktorského studijního programu Soudní inženýrství a následně i navazujícího studijního programu magisterského.

Vzhledem k výše uvedené přetrvávající a dlouhodobě neřešené tristní situaci v organizaci a řízení znalecké činnosti jsem se rozhodl, 
vážený pane ministře, že již nadále nechci být zapsaným znalcem a žádám tímto ve smyslu § 20a písm. f zákona č. 36/1967 Sb., 
v aktuálním znění, o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků ke dni 30. 11. 2017.

S pozdravem

podpis

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
profesor oboru Soudní inženýrství Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
znalec v oborech stavebnictví, doprava, ekonomika – oceňování nemovitostí

zakladatel a čestný člen Asociace znalců a odhadců ČR
a Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců

šéfredaktor časopisu Soudní inženýrství

Pozn.:  Ministerstvo spravedlnosti žádosti dopisem ze dne 28. 11. 2018 vyhovělo, s dovětkem: Na závěr nám dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za 
Vaši dlouholetou a přínosnou činnost, kterou jste jako znalec ve výše jmenovaných oborech vykonával, Vaší práce si velmi vážíme.


