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Co znalcům přináší nový zákon
What the New Law Brings to Experts
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Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

Dne 10. září 2019 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR před 
hlasováním o senátním zamítnutí opět obsáhle diskutován zákon 
č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech (dále v textu uváděn jako nový zákon o znalcích, NZOZ). 
Zákon nahrazuje ve vztahu ke znalcům stávající zákon č. 36/1967 
Sb., o znalcích a tlumočnících, a to s účinností od 1. ledna 2021. 
V diskusi přislíbila paní ministryně spravedlnosti, že před datem 
účinnosti budou novelou napraveny případné problémy (cit. ze 
stenoprotokolu na www.psp.cz): „My tam leccos oželíme, můžeme 
to i novelizovat v budoucnu. Já netvrdím, že je to světoborný, 
úplně maximálně správný zákon, některé ty věci můžeme 
vychytat a nějakou malou novelu tam pak udělat.“1) Obdobně 
vyzněla i vyjádření zákonodárců. Předkládaný rozbor by měl být 
příspěvkem k diskusi o takové novelizaci.

Za přínosné oproti poslednímu znění zákona č. 36/11967 Sb. 
lze považovat stanovení kratších lhůt při rozhodování o znalečném 
u orgánů veřejné moci (nejpozději do 30 dnů od doručení 
vyúčtování, úhrada nejpozději do 15 dnů po právní moci rozhodnutí 
o znalečném), stejně jako upřesnění ustanovení o DPH z náhrady 
nákladů a nárok na náhradu ztraceného času na cestě.

Za problematickou, jak také vyplynulo z diskusí při 
projednávání návrhu zákona v Parlamentu ČR, lze naopak 
považovat řadu ustanovení, podle autorů zejména dále uvedené.

1) http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/034schuz/s034010.htm#r2

K řízení znalecké činnosti

Podle NZOZ by se řízení znalecké činnosti mělo centralizovat 
na Ministerstvu spravedlnosti; není zde již ani zmínka o stávajících 
pravomocech krajských soudů resp. jejich předsedů. Jak to bude 
ministerstvo zvládat při dnešních počtech 8 344 znalců, 144 
znaleckých ústavů I. oddílu a 174 ústavů II. oddílu, uvidíme. Také 
je otázkou, jak bude kontrolovat odbornost ve znaleckých posudcích 
při 52 oborech, uvedených v příloze k NZOZ. Je zde stále větší 
centralizace, přitom například dříve znalce pro odhady malých 
nemovitostí měly v evidenci okresní soudy.2)

Neměly by zřejmě také již existovat poradní sbory předsedů 
krajských soudů, ale jen sbory zřízené ministrem podle § 38; 
v NZOZ na rozdíl od zákona stávajícího není přitom žádné 
ustanovení o jejich náplni činnosti (§ 16 zák. č. 36/1967 Sb.: Úkolem 
sborů pro znalecké otázky je zejména spolupůsobit při jmenování 
znalců, stanovit odborné předpoklady nutné pro jmenování znalcem, 
pečovat o zdokonalování zvláštní kvalifikace znalců, dávat podněty 
pro vědecký výzkum obecných otázek znalecké činnosti a vyjadřovat 
se k takovým otázkám z hlediska oboru, pro který jsou zřízeny). 
Podněty pro výzkum (vyvolaný a dotovaný resortem spravedlnosti) 

2) PRAŽÁK J. Soudní znalci. Praha 1940.
 Nařízení ministrů práv, věcí vnitra a orby ze dne 25. července 1897, 

č. 175 ř.z. o odhadu nemovitostí (odhadní řád nemovitostí).
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by přitom měly být na pořadu dne v řadě oborů, jak plyne z řady 
mediálně známých kauz z poslední doby, kdy zřejmě stávající stav 
vědy neumožňuje dát jednoznačnou odpověď na důležité otázky, 
poněvadž konkrétní forenzní problematika se v běžném životě 
zatím nevyskytla, takže nikdo ji nezkoumal.

Předmětem diskusí je také problematika znaleckých standardů. 
Autoři jsou vedeni zkušenostmi ze specializace technické analýzy 
silničních nehod, kdy v roce 1985 pod záštitou ministerstva 
spravedlnosti byla za vedení Ústavu soudního inženýrství VUT 
v Brně sestavena dvoudílná Příručka znalce – analytika silničních 
nehod a následně znalecké standardy tohoto oboru; po půlročním 
termínu na studium příručky třetina znalců, kteří nezvládli vědecký 
přístup, se svou činností skončila, úroveň se významně zvýšila. 
Vedení ÚSI se před několika lety snažilo o podobnou akci pro 
problematiku oceňování nemovitostí, na ministerstvu se však 
setkalo s nepochopením, s odůvodněním, že problémy se vyřeší 
v rámci soudního řízení u jednotlivých kauz. Podle dřívějších 
zkušeností poradní sbory ministra řešily a publikovaly důležité 
problémy, například velmi vážnou problematiku způsobů ocenění 
pro různé druhy vlastnictví (tehdy osobní, skupinové, soukromé, 
socialistické) a různé druhy převodů mezi nimi za platnosti 
vyhlášky č. 43/1969 Sb.; projednávaly také znalecké standardy 
před jejich schválením, vyjadřovaly se k zápisu znaleckých ústavů 
I. oddílu do seznamu. Vážná byla také problematika stanovení výše 
škody po haváriích vozidel dislokované okupační Sovětské armády, 
jejíž vozidla neměla pojistku povinného ručení, útvary škody 
hradily přímo ze svého rozpočtu, takže zde byla z jejich strany snaha 
náhrady minimalizovat. V oblastech analýzy silničních nehod, 
oceňování vozidel, stavebnictví a oceňování nemovitostí byli 
v poradním sboru ministra zástupci poradních sborů předsedů všech 
krajských soudů, ministerstva spravedlnosti, tehdejší generální 
prokuratury, pro problematiku oceňování i zástupci ministerstva 
financí, dále pak i odborníci z vysokých škol.

Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost

Vstupní zkouška znalce se má skládat ze dvou částí – obecné 
(za 3000 Kč) a zvláštní (odborné, za 5000 Kč). Otázka zní: proč 

znalec, který se zavazuje vykonávat přednostně službu pro orgány 
veřejné moci, má za svolení k této činnosti platit, a přitom mu tyto 
náklady nikdo v budoucnu neuhradí? A dalších 500 Kč za průkaz 
znalce? Doposud toto vše bylo bezplatně.

Obecnou část, kterou se ověřují zejména znalosti právních 
předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení a náležitostí 
znaleckého posudku, má zajišťovat a organizovat Justiční 
akademie; přitom řada uchazečů absolvuje (převážně na vysokých 
školách) na vlastní náklady specializační znalecké studium, z něhož 
mají osvědčení – proč mají totéž absolvovat a platit znovu? Totéž 
pak platí i o části zvláštní, odborné. V zatím neschváleném návrhu 
zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je 
uvažováno jen se zkouškou obsahem rovnou části obecné. Bude 
při požadavku rozšíření o další obor vyžadována a hrazena další 
vstupní zkouška? Nebo jen její část?

Rozhodnutí o zápisu do seznamu znalců se písemně nevyhotovuje; 
nabývá právní moci zápisem znalce do seznamu znalců (§ 11 
odst. 3), znalci oproti stávajícímu stavu nebudou mít žádný 
dekret, jen průkaz znalce, na rozdíl například od živnostníků 
s živnostenským listem. Šetří si práci ministerstvo poté, co celou 
agendu přebírá od krajských soudů?

Finanční stránka znalecké činnosti

Při znalecké činnosti pro orgány veřejné moci je zde nadále 
jednostranně státem dána povinnost hodinové sazby odměn, 
není možnost smluvní odměny, a dokonce ani smluvně daný 
předpokládaný rozsah hodin; odměnu jednostranně stanoví 
objednatel – orgán veřejné moci. Naopak pro ostatní objednatele 
je předepsán režim obrácený – nutnost dohody předem, a dokonce 
povinnost toto uvádět do posudku (§ 31 odst. 3). Ve zveřejněném 
návrhu prováděcí vyhlášky jsou přitom předpokládány hodinové 
sazby stále nižší než u souměřitelných právnických profesí 
s vysokoškolským vzděláním (advokáti, notáři …) – proč toto 
kastování?

Výše stanovené hodinové sazby odměny u posudků po orgány 
veřejné moci je ponechána na rozhodnutí ministerstva, nebo 
spíše jeho libovůli; ministerstvo přitom pod různými záminkami 

Obr. 1  Rozdělení výnosů (příjmů) znaleckého ústavu.
Fig. 1  Distribution of revenues of the expert institute.
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neupravilo výši odměny v rozmezí 100 až 350 Kč/h již 17 let (!), 
takže po odečtení povinných odvodů a nutných režijních nákladů 
zbytek nedosahuje v nižší části rozmezí ani státem stanovenou 
výši minimální mzdy3). Rozmezí také není dobré, když například 
nedávno soud snížil znaleckému ústavu II. oddílu, jenž se přibírá 
při požadavku vědeckého přístupu, hodinovou sazbu z 350 na 200 
Kč/h; jiný soud jednostranně snížil vykázaný počet skutečně 
odpracovaných hodin zpracovatelů posudku na polovinu. Z čeho 
má potom vysokoškolský znalecký ústav hradit vzniklou ztrátu?

Na obr. 1 je znázorněno rozdělení výnosů (příjmů) znaleckého 
ústavu; uvažovány jsou skutečné průměrné náklady vysoké 
školy na režijní činnosti (full cost) a další odvody. Na hrubou 
mzdu zpracovatele znaleckého posudku potom zbývá méně 
než polovina, v daném konkrétním případě pouze 42 %. Při 
soudy přiznávané sazbě znalečného 250 Kč/h je to 105 Kč/h; při 
měsíčním fondu pracovní doby cca 170 hodin to reprezentuje 
hrubou měsíční mzdu vědeckého pracovníka vysoké školy 
17 850 Kč. Podle zákona přitom vysoká škola musí mít vyrovnaný 
rozpočet a současně nesmí z hlavní činnosti, kterou je výuka 
hrazená z dotace, doplácet na činnosti vedlejší. Obdobně 
u znalců – fyzických osob; také mají náklady na pronájem 
a provoz kanceláře, odvody na povinné pojištění, na hodiny 
režijních prací kdy studují, vyřizují administrativní záležitosti, 
náklady na desetiletou archivaci, administrativní práce podle § 32 
odst. 2 NZOZ („Jiné náklady znalce, zejména náklady na běžné 
administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně“) ap., nemluvě 
o nákladech v souvislosti s NZOZ například za vstupní zkoušku; 
jistě není na místě, aby toto hradili z jiných činností a měli tak 
tím větší ztrátu, čím více vypracují znaleckých posudků pro 
státní orgány?

V poslední době Ministerstvo spravedlnosti vázalo úpravu 
na přijetí nového znaleckého zákona (údajně také proto, aby 
znalecká obec pokud možno znění návrhu zákona nekritizovala); 
zákon je nyní přijat, ale autoři se domnívají, že opět se bude čekat 
rok, až do data účinnosti. Ministryně spravedlnosti přitom již 
při svém předešlém působení ve funkci v roce 2013 považovala 
problematiku výše znaleckých odměn za důležitou; její vyjádření 
v plném znění přetiskujeme. Nyní, když je paní ministryně opět 
ve funkci, jí autor v květnu 2019 dopis cestou datové schránky 
připomněl; odpověď do data napsání tohoto článku nepřišla.

S problematikou byla v roce 2013 prof. Bradáčem s podrobným 
zdůvodněním upozorněna vedení parlamentních politických stran, 
také bez odpovědí; bez výsledku byly také dopisy ministrům 
financí, vnitra a předsedovi vlády (tehdy Ing. Jiří Rusnok), následně 
i v březnu 2018 stávajícímu předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi 
(rovněž bez odpovědi).

Na problematiku návrhu NZoZ několikrát poukázalo mj. také 
vedení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, když např. 
v lednu 2019 dopisem upozornilo poslankyně a poslance poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR na nejzávažnější skutečnosti, uvedené 
ve vládním návrhu zákona, včetně některých pozměňovacích 

3) BRADÁČ, A. Stále tristní stav organizace znalecké činnosti v ČR. In: Soudní 
inženýrství, 4/2018, s. 56–62.

 BRADÁČ, A., VÉMOLA, A., BRADÁČ, A. Ekonomické a další problémy 
výkonu znalecké činnosti v ČR. In: Soudní inženýrství, 2–3/2017, 
s. 156–165.

BRADÁČ, A. K současnému stavu znalecké činnosti v ČR. In: Soudní 
inženýrství, 2–3/2017, s. 68–76.

návrhů v tomto vládním návrhu zapracovaných. Za nejvýznamnější 
bylo možno považovat tyto skutečnosti:

 ● § 16 odst. 1 písm. k) – „údaj o spáchaném přestupku podle 
tohoto zákona a uloženém správním trestu, neuplynulo-
li více než 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o přestupku, …“ – jako veřejný údaj?; doporučili jsme 
vypustit, postačuje údaj v neveřejné části, nevidíme 
sebemenší důvod tyto údaje zveřejňovat,

 ● § 28 odst. 2 – z hlediska náležitostí znaleckého posudku 
jsme navrhli vycházet ze stávající dobré praxe a náležitosti 
znaleckého posudku vymezit pouze takto:
(2)  Znalecký posudek musí obsahovat tyto náležitosti:
a)  titulní stranu,
b)  zadání,
c)  výčet podkladů, (vypustit)
d)  nález,
e)  posudek,
f)  odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost   
znaleckého posudku, (vypustit)
g)  závěr, (vypustit)
h)  je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkouma-
telnosti znaleckého posudku, (vypustit)
i)  znaleckou doložku a
j)  otisk znalecké pečeti.

Namísto vypuštěných bodů c), f), g), h) upřesnit, že v nálezu 
znalec vymezí předmět posouzení a uvede podklady a souhrn 
skutečností, k nimž při úkonu přihlížel. V posudku znalec 
uvede vlastní posouzení a výčet otázek, na které má odpovědět, 
s odpověďmi na tyto otázky.

V souladu se zaužívanou správnou praxí tak znalec v nálezu uvede 
údaje, související s identifikací předmětu posouzení, a skutečnosti, 
potřebné pro řešení znaleckého problému, zjištěné ze spisových 
a dalších listinných podkladů, zjištěné ohledáním, experimentálně 
či jiným vhodným způsobem. V souladu se zaužívanou správnou 
praxí tak znalec v posudku vymezí použité metody řešení, uvede 
vstupní údaje do algoritmu řešení, vlastní řešení a analýzu výsledků 
řešení. Nezbytnou součástí posudku pak musí být, stejně jako nyní, 
interpretace výsledků v podobě odpovědí na položené otázky.

Při vymezení skladby znaleckého posudku je nutno vycházet 
z cílů znalecké činnosti, kterou je vždy nalézt u znalců pravdu 
o určitých skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodovací 
činnost orgánů veřejné moci, příp. pro realizaci právních úkonů 
fyzických nebo právnických osob. Podstatou této činnosti je proto 
řešení určitého poznávacího problému, který zpravidla vyžaduje 
i použití vědeckých metod. Skladba znaleckého posudku by tak 
do značné míry měla mít takovou skladbu, která odpovídá i postupu 
při řešení poznávacích problémů.

Výčet podkladů se jeví jako nadbytečný, spis často obsahuje 
podklady (stovky i více listů), které znalec pro zpracování 
znaleckého posudku nepotřebuje (např. poučení poškozeného 
v trestním řízení, informace o čtení obsahu datové schránky apod.); 
doporučili jsme vypustit z nálezu, pokud zůstane jeho obsah 
upravený jako ve stávající právní úpravě, je pak zřejmé, z čeho 
znalec vycházel či k čemu přihlížel.

 ● § 28 odst. 4 – ve stávající úpravě je zaměstnanec znaleckého 
ústavu oprávněn posudek pouze stvrdit a vysvětlit; 
u posudků, které zpracovával tým zpracovatelů, není možné, 
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aby jedna osoba něco přímo u soudu doplňovala; doporučili 
jsme slovo „doplnit“ vypustit.

Na jedné straně má mít znalecký ústav vnitřní předpis 
o zpracování posudků a na druhé straně by měl moci u soudu jeden 
zaměstnanec, mimo sféru vlivu vedení ústavu a mimo postup dle 
vnitřního předpisu, něco doplňovat, Takové řešení se jeví jako 
krajně nesystémové.

Dalším problémem je termín „vzetí na vědomí“ („Znalecký 
posudek zpracovaný znaleckým ústavem musí být vzat na vědomí 
…“) – toto není z textu návrhu zákona jednoznačné; je-li tím 
myšleno, že musí být zřejmé, že se s obsahem posudku ztotožňují 
všichni zpracovatelé, oponenti a vedení ústavu, pak jsme doporučili 
přeformulovat odstavec: „V případě, že byl znalecký posudek 
zpracován znaleckým ústavem, musí být ve znaleckém posudku 
uvedeno, kdo znalecký posudek zpracoval a kdo je vedením 
znaleckého ústavu pověřen znalecký posudek na žádost orgánu 
veřejné moci osobně stvrdit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Tato 
osoba i zástupce vedení znaleckého ústavu tuto skutečnost stvrdí 
v posudku svým podpisem.“

 ● § 28 odst. 5 jsme navrhli vypustit druhou větu, respektive 
zamítnout pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka: 
„V souladu s obecně uznávanými postupy a standardy 
obsahuje závěr posudku jednoznačné odpovědi na položené 
otázky; pokud podklady nebo metoda neumožňují znalci 
vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec skutečnosti 
snižující přesnost závěru.“

Jak vyplývá z odůvodnění poslance Jakuba Michálka, cílem 
jeho pozměňovacího návrhu je, aby znalecké posudky obsahovaly 
jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad, a aby 
znalec vždy určil, nakolik jsou závěry znaleckého posudku přesné. 
Tohoto cíle nelze dosáhnout formulací, použitou panem poslancem 
Michálkem, neboť pojem přesnost se může vztahovat pouze 
k přesnosti měření a nikoliv k závěrům celého znaleckého posudku. 
Pro dosažení daného cíle nelze užít ani pojmu pravděpodobnost, 
protože řada metod, které umožňují dosáhnout vysoké věrohodnosti 
řešení, s pojmem pravděpodobnosti nepracuje.

Lze souhlasit pouze s tím, že znalecký posudek musí být 
vypracován v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy 
v daném oboru a odvětví, na současné úrovni v nich existujících 
poznatků. Posudek musí obsahovat, u jednoznačně položených 
otázek, znalostně objektivně zdůvodněnou úroveň věrohodnosti 
(pravdivosti) konkrétních věcných závěrů, ke kterým znalec dospěl 
na základě poskytnutých a získaných podkladů a jím vybraných 
metod řešení. Tyto skutečnosti jsou však již ošetřeny v ustanovení 
§ 28/1, který stanoví, že podaný znalecký posudek musí být úplný, 
pravdivý a přezkoumatelný.

Požadavek jednoznačného závěru by mohl být zavádějící také 
ve vztahu k principu trestního řízení „In dubio pro reo“ – 
v pochybnostech ve prospěch; jednoznačné řešení by mohlo být 
například v neprospěch obviněného. Ukažme si to na příkladu 
znalecké specializace doprava – doprava silniční a městská – 
technická analýza silničních nehod:

 ● dopravní nehoda, kdy je úkolem znalce určení rychlosti 
jízdy vozidla na začátku brzdných stop, na jejichž konci 
vozidlo zastavilo, aby bylo možno určit, zda řidič dodržel 
předepsanou rychlost v obci max. 50 km/h, tj. 13,89 m/s;

 ● pro stanovení rychlosti vozidla na začátku brzdění 
do zastavení se použije vztah
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kde:
 v rychlost vozidla na začátku brzdění [m/s],
 a brzdné zpomalení [m/s2], závislé mj. na adhezi povrchu 

vozovky (asfalt, beton, suchá, mokrá), na konstrukci 
brzd a vlastnostech pneumatiky (materiál, dezén, 
huštění); vyjadřuje, o kolik m/s se sníží rychlost vozidla 
za jednu sekundu. Pokud vozidlo nemá záznamové 
zařízení, jež by hodnotu brzdného zpomalení 
zaznamenávalo, pak skutečná hodnota v daném 
okamžiku na daném místě není známa a nezbývá, než 
použít hodnoty z literatury, jež ovšem budou v rozmezí 
hodnot možných pro dané podmínky.

 s délku zanechaných stop [m]. Tato bývá obvykle 
na místě zaměřena, počátek stop však bývá 
nezřetelný, vozidlo někdy brzdí i před jejich 
zřetelným začátkem.

Mějme takovýto teoretický případ:
 ● dosažitelné zpomalení v rozmezí 5,0 až 7,0 m/s2; průměr 

je 6,0 m/s2,
 ● brzdná dráha 17,0 až 18,0 metru, průměr 17,5 metru,
 ● z průměrných hodnot vychází rychlost na začátku 52,2 

km/h, tedy rychlost vyšší než dovolená,
 ● použitím krajních přijatelných vstupních hodnot ovšem 

vychází rozmezí původní rychlosti 46,9 až 57,1 km/h; dolní 
mez je pod 50 km/h, nelze tedy tvrzení o rychlosti vyšší než 
dovolené považovat za prokázané.

Odlišné požadavky mohou být u specializace ekonomika – ceny 
a odhady – oceňování nemovitostí v řízení občanskoprávním 
a v řízení trestním. Občanský zákoník i zákon o cenách stanoví jako 
prioritní určení ceny cenovým porovnáním, rozumějme porovnáním 
s prodeji obdobných, srovnatelných nemovitostí v daném čase 
a místě. Při tvorbě databáze srovnávacích nemovitostí je zde ovšem 
řada problémů: popisy prodaných resp. prodávaných nemovitostí 
nebývají podrobné pokud se týká velikosti, stáří, provedení 
a technického stavu jejich konstrukcí. Cena bývá jen jedna za celek 
stavba plus pozemky, nebývá zřejmý rozsah a určení příslušenství 
(kůlny, dřevníky, venkovní úpravy pozemků). Znalec také nemívá 
k dispozici údaje o všech prodejích obdobných nemovitostí 
v místě (tzv. základní soubor), pracuje jen s výběrovým, menším 
soborem dat; pokud druhý znalec bude pracovat s jiným výběrovým 
souborem z téhož souboru základního, dojde zpravidla k odlišným 
závěrům. 

Sjednávané ceny nemovitých věcí mohou být také ovlivněny 
subjektivní stránkou, jež ovšem není známa: určitý kupující 
chtěl objekt na daném místě, resp. je movitý a na ceně mu zase 
tolik nezáleželo, prodávající byl trpělivý a počkal si na lepší 
nabídku nebo se naopak jednalo o rychlý prodej v tísni prvnímu 
zájemci. Hodnoty souboru dat pak mívají velký rozptyl. V řízení 
občanskoprávním o vypořádání spoluvlastnictví bude zpravidla 
požadavek na jednu cenu; podle teorie pravděpodobnosti 
nejpravděpodobnější hodnotou je průměr, z hlediska etiky 
(i hlediska trestního) by však znalec neměl zamlčet žádnou 
důležitou skutečnost, jež při zpracování posudku vyšla najevo, 
měl by tedy asi uvést i přijatelné rozmezí.
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Z konečného znění zákona vidíme, že z výše uvedených 
připomínek nebyly akceptovány žádné. V našem časopisu 
upozorňujeme na tuto problematiku již dlouho.4)

4) Viz např.:
 Namísto úvodníku aneb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nevolnictví 

ještě nebylo zrušeno. SI 5–6/1997.
 Ad „Nevolnictví ...“ SI 10/1997.
 Ad „Nevolnictví …“ – KS Č. Budějovice ke znalečnému. SI 2/2000.
 K vývoji odměn znalců od roku 1967 a jejich porovnání s odměnami jiných 

profesí. SI 4/2002.

V NZOZ není dána povinnost valorizace – přizpůsobení 
objednatelem jednostranně stanovované odměny meziroční inflaci, 
zato sankce stouply oproti předchozí úpravě ve většině ustanovení 
na pětinásobek, například nedodržení povinného vyhotovení 
a archivování jednoho výtisku znaleckého posudku 10 let pod 
sankcí až půl milionu Kč (zajímavé – soudní tlumočníci a soudní 

  K odměňování znalecké činnosti v ČR. SI 2/2012, 3/2013.
  Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců. SI 2–3/2015.
  Tristní stav znalecké činnosti v ČR v roce 2016. SI 2/2016.
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překladatelé podle návrhu jejich zákona by měli archivovat 
jen 3 roky). Jaké asi budou sankce při znehodnocení archivní 
elektronické verze zavirováním, případně vadou nosiče dat? 
Není přitom také dáno, kdo bude celých deset let hradit náklady 
archivace.

Pojištění znalců má být řešeno v jedné z prováděcích vyhlášek, 
které ministerstvo připravuje a začátkem roku 2020 mají být 
dány k mezirezortnímu připomínkování. Zajímavé bude, jak bude 
ministerstvo řešit různost oborů, odvětví a specializací podle 
možné výše škody (např. oceňování vybavení domácnosti proti 
oceňování závodů/podniků), podle odlišné problematiky nebo podle 
předpokládané vytíženosti – frekvence posudků.

Další otázky

Proč ne soudní znalci, ale jen znalci, a proč ano soudní tlumočníci 
a soudní překladatelé?

§ 14 odst. 1 písm. d) v návaznosti na § 35 odst. 4: zrušení 
oprávnění vykonávat znaleckou činnost z důvodu nečinnosti, když 
počet znaleckých posudků, vypracovaných znalcem v uplynulých 
pěti letech, nepřesahuje tři znalecké posudky, neexistují-li 
důvody zvláštního zřetele hodné; přitom ovšem počet žádostí 
o posudky je dán potřebami orgánů veřejné moci. Takový znalec 
má málo posudků, aniž za to múže, a ještě k tomu to bude muset 
zdůvodňovat?

Výši a způsob určení náhrady hotových výdajů a náhrady 
za ztrátu času, včetně času stráveného na cestě, a vyúčtování náhrad 
stanoví ministerstvo vyhláškou – jak DPH u nákupů, např. jízdenky, 
benzín u služebních cest ... vzhledem ke zkušenostmi s účtováním 
pro některé orgány veřejné moci by toto mělo být dáno podrobně. 

Vzhledem k uvedeným zkušenostem by také výše hodinové sazby 
odměn neměla být dána rozmezím, ale pevnou částkou.

Podle § 35 odst. 2 orgán dohledu má být oprávněn posuzovat 
věcnou správnost znaleckého posudku – jak toto bude ministerstvo 
řešit?

Závěrem

Důsledky ne zrovna vstřícného přístupu rezortu spravedlnosti 
ke znalcům, kteří jsou přitom převážně odborníky ve své profesi, 
se projevují již nyní, zejména trvale klesajícím počtem znalců – 
fyzických osob (viz obr. 2; hodnoty v nestejných obdobích roku); 
při nutnosti obnovování jmenování a poplatcích za vstupní zkoušku 
lze očekávat další významný pokles. Pokles zájmu o znalectví je 
zjevný také v počtech uchazečů o specializované znalecké studium 
a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně například v oblasti 
stavebnictví, oceňování nemovitostí resp. analýzy silničních nehod 
za poslední léta je velmi výrazný, takže hrozí zásadní nedostatek 
odborně připravených uchazečů o znaleckou činnost. Alarmující je 
také vysoký věk stávajících znalců, přes 60 let (průměr i medián).

Celý zákon navozuje dojem, že jsou zde pozůstatky dřívějšího, 
předlistopadového myšlení, ke znalcům se přistupuje jako 
k nevolníkům a ne jako k partnerům – poslouchat a sloužit, 
za minimum, my tě zpokutujeme, zbyrokratizujeme …

Autoři věří, že během roku do začátku účinnosti zákona splní paní 
ministryně a její resort příslib a odstraní diskrepance, jež snižují 
úroveň tolikrát přepracovávaného, připomínkovaného, senátem 
zamítnutého a přesto prohlasovaného znaleckého zákona; k tomuto 
by měl přispět i tento příspěvek.

Obr. 2  Počty znalců v jednotlivých letech podle seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti.
Fig. 2  Number of experts in individual years according to expert lists of the Ministry of Justice.
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DOŠLO PŘED UZÁVĚRKOU K NOVÝM ZÁKONŮM

Dne 3. prosince 2019 přehlasovala Poslanecká sněmovna velkou 
většinou hlasů senátní zamítnutí návrhu zákona o soudních 
tlumočnících a soudních předkladatelích, jehož návrh byl původně 
předložen současně s novým znaleckým zákonem a zákonem 
změnovým, jež byly mezitím přijaty (zákony č. 254 a č. 255/2019 
Sb.). Hlasování proběhlo bez diskuse na základě konstatování 
poslankyň prof. JUDr. Heleny Válková, CSc. a PhDr. Olgy 
Richterové, Ph.D. o možných legislativních diskrepancích při 
neschválení a slibu, že již byl předložen návrh změn tohoto 
ještě zatím neschváleného zákona. (Stenoprotokol viz www.psp.
cz>Jednání a dokumenty>Stenoprotokoly>39. schůze>3. prosince 
2019).

Návrh změn má číslo sněmovního tisku 663 (http://www.psp.
cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=663&CT1=0); podívejme se, 
k jakým zajímavým závěrům předkladatelé (kteří dříve doporučili 
i nový znalecký zákon), najednou dospěli:

 ● zanikne novým zákonem daná povinnost pojištění soudních 
tlumočníků a soudních překladatelů,

 ● tlumočník bude moci odmítnout provést tlumočnický úkon, 
pokud nemá k provedení tlumočnického úkonu dostatek 
odborných znalostí,

 ● orgán veřejné moci s tlumočníkem předem projedná 
zadání tlumočnického úkonu a termín jeho provedení, sdělí 

tlumočníkovi informace o předmětu tlumočnického úkonu 
a případně další informace ze spisu,

 ● zruší se úplně povinnost vyhotovit jeden výtisk a jeho 
archivace i na ty nyní tlumočníkům dané tři roky, včetně 
zrušení navazujících sankcí za nedodržení, 

 ● ruší se povinnost evidence tlumočného, pokud byla sjednána 
smluvní odměna, 

 ● zrušeno ustanovení, že jednou za 3 roky ministerstvo 
přezkoumá výši stanovených odměn a popřípadě upraví 
tak, aby byl zohledněn vývoj výše odměn uvedených 
v evidenci úkonů,

 ● snížení pokut z 75 000 Kč na 50 000 Kč, z 250 000 Kč 
na 200 000 Kč a z 500 000 Kč na 300 000 Kč.

Věřme, že se stejným zápalem budou novátoři postupovat také 
u již schváleného nového zákona znaleckého a vezmou v potaz 
oprávněné připomínky znalecké obce. Pokud by čtenáři měli zájem 
věcně spolupracovat na návrhu těchto připomínek a navrhnout 
konkrétní úpravy nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, včetně odůvodnění, 
je možno je zasílat na adresu ing@bradac.cz.
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