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Vzhledem k neutěšené situaci ve znalectví ve vztahu k ministerstvu spravedlnosti a orgánům veřejné moci vypracovala konfederace 
občanských sdružení znalců a odhadců, z.s., memorandum, o kterém jsem informovali v č. 2/20131). s tímto memorandem jsme se loni 
obrátili na paní ministryni benešovou, která nás ve své odpovědi čj. 665/2013-lo-sP/2 odkázala na budoucí vládu2). obdobné dopisy 
jsme zaslali i tehdejšímu panu předsedovi vlády a ministrům vnitra a financí; odpověděl nám negativně ministr vnitra3), tehdejšímu panu 
předsedovi vlády ani ministru financí jsme nestáli ani za odpověď.

Vzhledem k negativnímu výsledku loňské akce reagovala letos konfederace otevřeným dopisem ministryni spravedlnosti paní 
prof. Judr. heleně Válkové, csc. na ministerstvo byl dopis zaslán elektronickou poštou (jako příloha e-mailu) a následně i v listinné 
formě doporučeně. Znění dopisu zde zveřejňujeme; čtenáři jistě prominou, že současně opakujeme znění memoranda a odpovědních 
dopisů, jež tvořily přílohu dopisu paní ministryni.

dne 1. 8. 2014 byl dopis na ministerstvo zaslán znovu datovou schránkou s následujícím doplněním:

Vážená paní ministryně,
dne 16.6.2014 jsem Vám elektronickou poštou zaslal otevřený dopis konfederace občanských sdružení znalců a odhadců. Poněvadž 

jsem na tento dopis nezaznamenal odpověď ani žádnou jinou reakci, dovoluji si zaslat jej ještě jednou přes datovou schránku.

na dopis došla dne 27.8.2014 odpověď i. náměstka ministryně, pana Judr. roberta Pelikána, Ph.d.; tento dopis je uveden v závěru 
příspěvku před deseti otázkami. doručujeme jej pozornosti čtenářů a domníváme se, že by bylo vhodné, aby každý znalec iniciativně 
napsal své zkušenosti a návrhy na e-mailovou adresu znalci@msp.justice.cz, již dle dopisu ministerstvo zřídilo.

Vážená paní
prof. JUDr. helena Válková, CSc.
ministryně spravedlnosti

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

V brně dne 16. 6. 2014
č.j. kosZo/01/2014

Věc: státní rozpočet a zákon o znalcích – otevřený dopis

Vážená paní ministryně,
dovoluji si obrátit se na Vás ve věci zákona č. 36/1967 sb., o znalcích a tlumočnících, a jeho prováděcí vyhlášky č. 37/1967 sb., 

mj. také v souvislosti s projednáváním návrhu státního rozpočtu. V loňském roce jsme se s touto problematikou obrátili na paní ministryni 
benešovou, která nás ve své odpovědi čj. 665/2013-lo-sP/2 odkázala na budoucí vládu. obdobné dopisy jsme zaslali i tehdejšímu panu 

1) Prof. ing. albert bradáč, drsc.: k odměnám soudních znalců. in: soudní inženýrství č. 2/2013, str. 169–171.
2) Prof. ing. albert bradáč, drsc.: k odměnám soudních znalců ii. in: soudní inženýrství č. 3/2013, str. 256–259.
3) Prof. ing. albert bradáč, drsc., ing. Petr daňhel: současný stav znalecké činnosti v čr v roce 2014. in: soudní inženýrství č. 1/2014, str. 66–77.
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Otevřený dopis ministryni spravedlnosti
Open letter to the minister of Justice

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

Dodáno autorem do redakce 7. 9. 2014

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., předseda předsednictva konfederace občanských sdružení znalců a odhadců, z.s., e-mail: albert@bradac.cz
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předsedovi vlády a ministrům vnitra a financí; odpověděl nám negativně ministr vnitra, panu předsedovi vlády ani ministru financí jsme 
nestáli ani za odpověď. Vzhledem k tomu, že situace je vážná, volíme nyní formu otevřeného dopisu.

dne 4. 6. 2014 byla ve sdělovacích prostředcích publikována zpráva, že jste zadala práci na novém zákonu o znalcích, s odůvodněním, 
že znalci pracují často velmi nekvalitně. nejznámější prý je případ, kdy soudní znalec špatně ocenil doly okd a stát nejspíš přišel 
o miliardy. Jindy se zase prý stalo, že policista ve své kauze pracoval jako znalec pro obhajobu. V současnosti se znalci řídí údajně 
zastaralým zákonem z roku 1967. setkala jste se se znaleckými posudky, které zničily život některých lidí a schovali se pak za ně trestní 
soudci. nový zákon by měl řešit, co musí splnit člověk, aby se stal znalcem, pokuty za špatný posudek, nově i pojištění znalců, možný 
elektronický registr znalců a posudků, ale i odměny pro znalce. ty se nezvyšovaly dvanáct let. 

skutečnost je ovšem v řadě aspektů odlišná. dovolil jsem si proto zpracovat pokud možno úplný přehled skutečného stavu znalecké 
činnosti v čr, zejména pro nejrozšířenější obory technické a ekonomické. k dnešnímu dni je v seznamu znalců (www.justice.cz) 
evidováno4):

 • znalců celkem osob  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 697
 • z toho:

• oceňování nemovitostí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 901
• oceňování motorových vozidel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    439
• oceňování podniků .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    336
• stavebnictví  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 590
• strojírenství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    914
• zdravotnictví .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 245
• z toho soudní lékařství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      80
• psychiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    483
• doprava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    364
• z toho doprava silniční  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    319
• geodézie a kartografie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      44

 • znalecké ústavy i. oddílu (kvalifikované pro znaleckou činnost) .  .  .  .  .  .  .  .  .      12
 • znalecké ústavy ii. oddílu (specializované pro znaleckou činnost

• vysoké školy, výzkumné ústavy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    188

V roce 2004 bylo zapsáno průměrně 11 900 znalců, pokles je tedy o 18 %.
Zákon č. 36/1967 sb. byl od počátku zákonem ryze technickým, apolitickým – po roce 1989 se nemusel měnit ani slib znalce. Požadavek 

na změnu nastal až později, a to zřejmě jen kvůli datu jeho vzniku. na ministerstvu spravedlnosti byly několikrát vytvořeny pracovní 
skupiny; výsledek ovšem byl převážně takový, že komise několikrát zasedla nad materiály, jež ministerstvo vytvořilo, a až se dospělo 
k nějakému výsledku, tak bylo na závěr sděleno, že ovšem bude použit původní návrh, protože takové je politické zadání.

Ve vládním programu a vládním prohlášení současné vlády jsem slovo znalec nenašel v žádné podobě, tedy nutnost nového zákona 
z nich zřejmě nevyplývá. u předchozích snah o nový zákon mi vždy chyběly důvody, proč má být nový zákon, v čem je ten stávající 
špatný. stálé zprávy o připravované novelizaci vnášejí nejistotu do řad znalecké obce i do jmenovacího řízení na krajských soudech, 
které také občas nevědí, zda jmenovat nebo počkat na novelu.

Při poslední novele zákona k 1. 1. 2012 bylo ustanoveno v § 26: k provedení tohoto zákona upraví ministerstvo spravedlnosti řízení při 
jmenování a odvolání znalce (tlumočníka), způsob vedení seznamů znalců a tlumočníků a seznamů ústavů, zřizování a působnost sborů 
pro znalecké otázky, odměňování a poskytování náhrady nákladů, způsob kontroly odměňování a vedení deníků znalců a tlumočníků 
a podrobnosti o výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou seznam oborů a odvětví, u nichž 
může taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační předpoklady. doposud však za dva a půl roku nebylo nic z toho realizováno; byly zde sice ze 
strany ministerstva snahy, ale v poslední době zcela ustaly. Údajně byla připravována i novelizace směrnice ministerstva spravedlnosti 
čsr ze dne 15. února 1973, čj. 10/73-kontr., o organizaci, řízení a kontrole znalecké činnosti; k této novelizaci jsme nebyli přizváni, 
nemáme ani znění dokumentu.

Je zřejmé, že řešení otázky znalečného se zastavilo na mrtvém bodě. Přitom se platy státních zaměstnanců průběžně zvyšují a podle 
opakovaných sdělení v médiích mají i nadále zvyšovat. Přitom ovšem znalci při podávání znaleckých posudků pro orgány veřejné moci 
jsou de facto odborníky, řízenými Vaším ministerstvem.

4) konfederace občanských sdružení znalců a odhadců, z.s.
svaz znaleckých profesních spolků, registrovaný pod č. Vs/1-1/87 405/12-r; ičo 22755411
sekretariát: Údolní 244/53, budova u2, 602 00  brno; e-mail: sekretariat@azo.cz
konfederace sdružuje tyto profesní spolky znalců a odhadců:
1. asociace znalců a odhadců české republiky, z.s. (www.azo.cz).
2. česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, z.s. (www.ckom.cz).
3. česká společnost certifikovaných odhadců majetku, z.s. (www.cscom.cz).
4. evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod, z.s. (národní skupina čr: www.evu.cz).
5. česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, z.s. (www.cuszlh.cz).
6.  česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při české lékařské společnosti J. e. Purkyně, z.s. (www.soudnilekarstvi.cz).
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Problematika nedůstojně nízké sazby, neodpovídající ani zdaleka průměrné mzdě zaměstnance státní správy při započtení nutných 
režijních nákladů, a nedůstojného postavení znalců a znaleckých ústavů oproti ostatním profesím se dotýká mj. i 84 vysokých škol resp. 
jejich součástí, jež jsou znaleckými ústavy ii. oddílu seznamu znaleckých ústavů.

Za daného stavu věci se nabízí vysvětlení, že vláda ČR považuje stávající výši hodinových sazeb znalců za dostačující pro 
odborníky, pro něž zákon vyžaduje magisterský resp. inženýrský stupeň vysokoškolského vzdělání, absolvování specializovaného 
znaleckého studia a povinné průběžné vzdělávání, a také nestrannost. Dovolujeme si proto v souvislosti se současnou snahou 
vlády České republiky o snížení výdajů státního rozpočtu dát návrh na podstatné snížení výdajů státních orgánů. Princip je 
jednoduchý: vydat obecně závazný předpis, jenž by u veškerých výdajů na služby, objednávané organizačními složkami státu 
(např. právní služby, služby advokátů, notářů, exekutorů a veškeré další služby), zavedla režim stejný, jako je tomu u výdajů 
orgánů veřejné moci (soudy, policie) na znalecké posudky podle aktuálního znění zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 
a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb., tedy:

 • subjekt oslovený státním orgánem jako objednatelem je povinen požadovanou službu provést (§ 8/1 zákona); pokuta za nevyhovění 
je do 200 000 kč (§ 21/1e zákona). musí ji provést přednostně před ostatními zakázkami, ve lhůtě stanovené státním orgánem.

 • odměna se nesjednává dohodou předem. subjekt je povinen účtovat hodinovou sazbou v rozmezí 100 až 350 kč, která je stálá 
a nepodléhá inflaci (§ 16 vyhlášky, beze změny od roku 2003).

 • Výši odměny nelze odvozovat od hodnoty majetku resp. trestní sazby, vše je účtováno prokázanými hodinami.
 • státní orgán si může vydat interní pokyn, kterým omezí horní hranici hodinové sazby (před časem ministerstvo vnitra, omezení 

na 250 kč/h).
 • o výši vyúčtované odměny rozhoduje jednostranně objednatel (§ 19 zákona, § 25 vyhlášky); o ev. námitkách subjektu rozhoduje 

nadřízený orgán objednatele.
 • V případě opožděného dodání se odměna sníží až na polovinu (§ 26 vyhlášky), k tomu pokuta do 200 000 kč (§ 25b/3 zákona).
 • V případě, že se zadavatel domnívá, že práce byla provedena nekvalitně, odměnu zcela odepře (§ 27/2 vyhlášky).
 • subjekt je povinen zachovávat mlčenlivost, o této skutečnosti je povinen prokazatelně písemně před započetím prací poučit 

všechny své pracovníky (§ 10a zákona) pod pokutou do 200 000 kč (§ 25b/3 zákona).
 • V případě domněnky objednatele, že subjekt při své činnosti (např. při poskytování právních služeb) uvedl nepravdu nebo zamlčel 

skutečnost důležitou pro rozhodnutí, hrozila by mu trestní sazba odnětí svobody až na tři léta; způsobí-li tím značnou škodu (nad 
500 000 kč), pak až na deset let (§ 346 trestního zákoníku č. 400/2009 sb.). Přitom zpravidla nebude brána v úvahu možnost, 
že mohlo jít jen o jiný odborný názor; v lepším případě to možná uzná až nejvyšší soud.

 • náklady na činnost subjektů budou hrazeny z prostředků, jež má resort přiděleny na mzdy a platy, takže čím více objednávek, tím 
méně na mzdy a platy interních zaměstnanců resortu (údajně režim u resortu vnitra, kritizovaný poslanci Ps Pčr již za ministra 
vnitra pana rumla).

 • obdobné sazby by pak měly být stanoveny jako maximální na služby, jež občanům vyplývají ze zaváděných předpisů, například 
pro právní pomoc při tvorbě nových stanov u přeměny občanských sdružení na zapsané spolky, nařízené novým občanským 
zákoníkem.

 • to nehovořím o sazbách vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 23/2002 sb., kterou se stanoví odměna za odborné vyjádření 
podané na žádost orgánů činných v trestním řízení, jež činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a náročnosti 
75 až 125 kč. Vzhledem k této sazbě často orgány činné v trestním řízení i ve složitých případech vyžadují odborné vyjádření, 
i když by na místě byl znalecký posudek. uvedená sazba přitom pochází z roku 1985 (vyhl. č. 11/1985 sb.).

 • Pro ilustraci možných úspor resp. nepoměru hodinové sazby:
• odměna notáře při soupisu majetku je nyní stanovena v § 14 odst. 1 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 sb. 

ve znění vyhlášky č. 432/2013 sb. na 1000 kč/h.
• V aktuálním znění vyhlášky č. 427/2008 sb. jsou pro státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv stanoveny diametrálně odlišné hodinové sazby:
• Poskytnutí hodinové ústní konzultace .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  min. 3 100 kč/h.
• Příprava a poskytnutí odborné přednášky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 000 kč/h.
• Poskytnutí hodinové ústní vědecké konzultace .  .  .  .  .  .  .  .  12 500 kč/h.

 • ke srovnání s odměnou znaleckého ústavu za vědeckou práci:
• Podle § 21 odst. 3 zákona vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu znaleckých ústavů je tehdy, má-li v příslušném 

nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program. Zapisuje se do druhého oddílu znaleckých ústavů, kam se 
zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich 
organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru. tyto ústavy jsou určeny především pro 
zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení.

• Podle vyhlášky č. 37/1967 sb. hodinovou sazbu u znaleckého ústavu lze zvýšit:
• až o 50 %, je-li vyžadována zvláštní odborná specializace (§ 15a odst. 2),
• až o 20 %, je-li znalecký posudek vzhledem k okolnostem případu mimořádně obtížný,
• až o 10 %, jde-li o posudek, kterým je přezkoumáván posudek jiného znalce,
• celkem tedy až o 80 %.
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• takže maximální možná sazba vědeckého znaleckého ústavu resp. vysoké školy je 350,– Kč/h × 180 % = 630 Kč/h, tedy 
jednu dvacetinu výše uvedené sazby SÚKl.

Problémem je zřejmě nechuť resortů spravedlnosti a vnitra vyžadovat na znaleckou činnost zvýšení prostředků ze státního rozpočtu 
(a vést je odděleně od ostatních výdajů, zejména mzdových prostředků pro pracovníky resortu); stálým odkládáním a výmluvami od roku 
2002 přitom toto nutné zvýšení stále narůstá, v současné době je lze hrubě odhadnout na 500 mil. kč v každém z obou resortů. osobně 
jsem pro ministerstvo spravedlnosti zpracoval rozsáhlé studie, na náklady asociace znalců a odhadců jsme nechali provést úřední 
překlady zákonů upravujících odměňování znalců ve srn a v rakousku, ale zřejmě zcela zbytečně. Všechny tyto podklady by měly 
být k dispozici na ministerstvu a byly publikovány v časopisu soudní inženýrství; pokud by nebyly, můžeme je zaslat.

nechuť k úpravě hodinových sazeb znalců je také zřejmě pozůstatkem socialistického myšlení z dřívějších dob, kdy znalci měli svoje 
hlavní zaměstnání a mlčky se předpokládalo, že znalecké posudky zpracovávají v pracovní době, takže vlastně nemají žádnou režii, 
přitom jsou plně zabezpečeni a odměna za posudek je vlastně navíc. V současné době ovšem velká část znalců je osobami samostatně 
výdělečně činnými a dost dobře si nemohou dovolit doplácet z ostatní činnosti na podávání posudků pro orgány činné v trestním řízení. 
sazba odměn se přitom vztahuje i na posudky, podávané v občanském soudním řízení, kde v konečné fázi náklady na znalecké posudky 
nesou účastníci, nikoliv stát.

Znalecká sazba by také měla respektovat nutnou nestrannost znalců. Výše platů soudců a státních zástupců je zdůvodňována mimo 
jiné nutností zajistit jejich nestrannost; tuto povinnost však mají také znalci, je uvedena výslovně v zákonu ve znaleckém slibu.

Zvýšení hodinových sazeb znalců na úroveň srovnatelnou s ostatními činnostmi by mohlo také napomoci ke zkrácení lhůt k provedení 
znaleckých posudků pro orgány veřejné moci. Zde odbočím – napomoci by ovšem mohla také změna praxe soudů při zadávání posudků. 
Jedná se zejména o projednání se znalcem resp. znaleckým ústavem před vydáním usnesení resp. opatření o jeho přibrání:

 • zda se jedná o problematiku, již znalec ovládá (v řadě znaleckých oborů jsou specifické problémy, jež ne všichni znalci ovládají, 
většinou však vědí, kdo je na daný problém specialistou),

 • zda resp. v jakém termínu může znalec posudek vypracovat,
 • formulaci otázek, aby vystihovaly podstatu problému jak z hlediska právního, tak i odborného a umožnily tak následně správné 

rozhodnutí zadávajícího orgánu v projednávané věci, bez vyžadování doplňků k posudku,
 • jaká bude předpokládaná výše odměny a náhrady nákladů.

ustanovení § 9 odst. 2 zákona sice uvádí, že „orgány veřejné moci ustanovují zpravidla znalce (tlumočníky), kteří jsou zapsáni 
v seznamu toho krajského soudu, v jehož obvodu má orgán veřejné moci sídlo nebo pracoviště, a to po předchozím projednání se 
znalcem (tlumočníkem)“, ale praxe je často jiná; uvádím příklad ze současnosti:

 • V únoru 2012 soud ustanovuje prvního znalce.
 • V dubnu 2012 soud na žádost prvního znalce ze zdravotních důvodů jej zprošťuje povinnosti vypracovat posudek a ustanovuje 

druhého znalce.
 • V červenci 2012 soud na žádost druhého znalce ze zdravotních důvodů jej zprošťuje povinnosti vypracovat posudek a ustanovuje 

znalce třetího.
 • V listopadu 2012 třetí znalec v dopise soudu popisuje průběh místního šetření, které cca po 50 min. ukončil, neboť jak strana 

žalující, tak strana žalovaná nebyla seznámena s úkolem uloženým znalci. současně žádá o zproštění úkolu zpracovat znalecký 
posudek. Žalovaní potvrzují, že proběhlo za účasti znalce místní šetření; problémy, které se při tomto šetření vyskytly, měly svůj 
původ v ne zcela specifikovaném zadání pro znalce, resp. v tom, jak si znalec toto zadání vykládal.

 • V květnu 2013 soud zprošťuje třetího znalce a ustanovuje čtvrtého znalce.
 • V květnu 2013 žádá čtvrtý znalec o zproštění povinnosti zpracovat znalecký posudek, neboť jeho odbornost se neshoduje s náplní 

znaleckého úkolu.
 • usnesením z července 2013 soud ustanovuje znalecký ústav.

tedy anabáze trvající rok a půl, než byl vybrán znalec. Přitom v jiných případech soudci využívají telefonu nebo elektronické 
korespondence a všechny tyto průtahy odpadají; telefonní čísla i e-mailové adresy jsou přitom na veřejně přístupném seznamu znalců 
na portálu ministerstva spravedlnosti.

Jak jsem výše uvedl, opakovaně se ze strany ministerstva spravedlnosti hovoří o novém zákonu o znalcích a tlumočnících. Přitom rozsáhlá 
novelizace proběhla k 1. 1. 2012; zákon nyní již obsahuje nově definované výše uvedené důvody budoucí novelizace, například podmínky 
pro jmenování znalce nebo sankce, a to nejen za špatný posudek (pomíjím, že sankce za špatný resp. nepravdivý znalecký posudek jsou již 
dávno v trestním zákoníku). elektronicky vedený seznam znalců a znaleckých ústavů existuje již řadu let (www.justice.cz), znalci povinně 
vedou elektronicky nebo písemně evidenci všech svých znaleckých posudků, což je každoročně krajskými soudy kontrolováno. novelizace 
znamenala pro znalce prakticky jen podstatné zvýšení odpovědnosti a rozsáhlé sankce, ale přiměřené zvýšení odměn se neuskutečnilo.

Ještě dovolte několik slov k další působnosti ministerstva spravedlnosti v oblasti znalectví. Jsem pamětníkem, takže mohu porovnávat. 
do roku 1988 se ministerstvo zajímalo nejen o jmenovací řízení znalců a jejich kontrolu, ale také o jejich odbornost, a přitom vykonávalo 
i sjednocovací činnost. například při změnách oceňovacích předpisů pro nemovitosti pořádalo ve spolupráci s krajskými soudy školení 
znalců (změny ovšem nebyly každým rokem jako nyní). V problematických oborech byly aktivní sbory ministra pro znalecké otázky, 
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které byly složeny ze znalců z poradních sborů předsedů krajských soudů, zástupců ministerstva, tehdejšího republikového nejvyššího 
soudu a generální prokuratury. Ve sborech pro stavebnictví a silniční nehody byli členy také pracovníci Ústavu soudního inženýrství 
Vysokého učení technického v brně jako tehdy jediného vysokoškolského pracoviště, zabývajícího se znaleckými otázkami v technických 
a ekonomických oborech již od roku 1965.

sbor pro stavebnictví a nemovitosti objasnil některé problematické otázky stavebního názvosloví, důležité pro oceňování staveb, 
a projednal a vydal také sjednocující přehled použití jednotlivých předpisů.

sbor pro analýzu silničních nehod a oceňování motorových vozidel inicioval v roce 1985 v souvislosti s připravovaným přezkoušením 
znalců – analytiků silničních nehod vydání „Příručky znalce – analytika silničních nehod“, jejíž přípravu po odborné stránce zajišťoval Ústav 
soudního inženýrství Vysokého učení technického v brně (www.usi.vutbr.cz). Půl roku po jejím vydání proběhlo přezkoušení znalců tohoto 
oboru; nejprve byli přezkoušení členové poradních sborů předsedů krajských soudů, kteří se potom stali členy komisí pro přezkoušení ostatních 
znalců. Vzhledem k příručkou deklarované odbornosti takřka třetina znalců pochopila, že nemají dostatečnou odbornost, a sami požádali 
o zrušení znaleckého oprávnění v tomto oboru. akce měla za následek podstatné zvýšení úrovně znalecké činnosti v tomto oboru; pro její 
další zvýšení inicioval sbor ministra následné vypracování znaleckých standardů pro oceňování motorových vozidel a analýzu silničních 
nehod. Pět standardů na objednávku ministerstva vypracoval v letech 1990 až 1992 Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického 
v brně, projednal je sbor pro znalecké otázky, následně je ministerstvo vydalo a prostřednictvím krajských soudů distribuovalo znalcům.

Poté ovšem snaha ministerstva spravedlnosti o odbornou úroveň znalecké činnosti prakticky ustala; cituji výrok odpovědného 
pracovníka z té doby: „ministerstvo má právo dostat znalce hotové“. Výše uvedené sbory ministra pro znalecké otázky od té doby nebyly 
svolány. Přitom je řada aktuálních otázek; jednou z nich, velmi palčivou, je otázka metodiky stanovení obvyklé ceny majetku, zejména 
nemovitostí a podniků. Před nedávnem nabízel Ústav soudního inženýrství Vut v brně vedoucím pracovníkům ministerstva, že by se 
ujal zpracování takové metodiky, pokud by ji ministerstvo bylo ochotno, po projednání ve sboru pro znalecké otázky, akceptovat jako 
doporučenou pro znalce. reakce byla taková, že ministerstvo nemá zájem.

(V této souvislosti mne napadá, k Vašemu na začátku uvedenému sdělení o vadných znaleckých posudcích o ceně – proč již nejsou 
v případech, kdy na jedné straně převodu majetku je stát, vyžadovány dva nezávislé posudky, jako tomu bylo dříve? Dva nezávislé 
posudky bývaly vyžadovány i v obchodním zákoníku, nyní stačí jeden – proč již toto také odpadlo? Proč je odborný posudek znalce 
o ceně nemovité věci v případě jejího převodu nahrazen nekontrolovaným odhadem prováděným převodcem?)

Ke vzdělávání uchazečů o znaleckou činnost: ne každý odborník ve svém oboru je schopen bez dalšího být znalcem, nutnou 
podmínkou je i znalost souvisejících právních oblastí. Pokud se týká potřebného vzdělávání odborníků ke znalecké činnosti, původně 
neexistovala v československu žádná instituce, jež by se touto činností zabývala. až v roce 1966 česká vláda svým usnesením schválila, 
aby ministerstvo školství zabezpečilo na vysokých školách postgraduální studium soudních znalců v oboru silničního provozu; toto 
pak následně bylo zřízeno na Vysokém učení technickém v brně. toto studium doposud probíhá na Ústavu soudního inženýrství Vut 
v brně, kde následně na žádost ministerstva spravedlnosti přibyla výuka znalců pro oceňování nemovitostí. následovaly pak i další 
znalecké obory formou kursů, nyní pak i v akreditovaném magisterském a doktorském studijním programu soudní inženýrství. soudní 
znalectví je i součástí magisterského studijního programu rizikové inženýrství a dalších. Pořádány jsou zde také odborné znalecké 
konference s mezinárodní účastí. Výuku oceňování zajišťuje nyní také institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze, 
některé znalecké specializace zajišťují i další vysoké školy (například Vysoká škola chemicko-technologická v Praze na více fakultách 
studijní program Forenzní analýza, lF uP v olomouci – Patologická anatomie a soudní lékařství, Policejní akademie čr – kriminalistika 
a další forenzní disciplíny).

další často zmiňovanou otázkou je možnost zřízení celostátní komory soudních znalců. tyto snahy vyvrcholily návrhem zákona 
o komoře odhadců majetku, který však byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut. V současné době existuje několik samostatných profesních 
znaleckých sdružení (dle nového obč. zákoníku zapsaných spolků), jež se liší zpravidla podle odbornosti a místa působení. k nim patří:

 • asociace znalců a odhadců české republiky, z.s., se sídlem v brně, s profesními obory oceňování nemovitostí a stavebnictví 
morava, Plzeň a karlovy Vary (www.azo.cz).

 • česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, z.s., Praha (www.ckom.cz).
 • česká společnost certifikovaných odhadců majetku, z.s., Praha (www.cscom.cz).
 • evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod, z.s. (národní skupina čr se sídlem v brně: www.evu.cz).
 • česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, z.s. se sídlem v kostelci nad černými lesy (www.cuszlh.cz).
 • česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při české lékařské společnosti J. e. Purkyně, z.s. (www.soudnilekarstvi.cz).

tyto společnosti spolupracují v rámci jimi utvořené konfederace občanských sdružení znalců a odhadců, z.s. další významné jsou 
například:

 • komora soudních znalců české republiky (www.kszcr.cz).
 • asociace forenzních psychologů čech, moravy a slezska (www.afp.wz.cz/).
 • komora znalců Východní čechy (http://kzvc.cz/).

snaha vytvořit jednotnou znaleckou komoru či společnost narazila zpravidla na velkou různorodost znaleckých oborů a jejich odvětví. 
specialisté jednotlivých oborů si potřebují vyměňovat zkušenosti, na druhou stranu nemají potřebu živit ještě formální centrální aparát. 
tak se vyčlenila řada oborů resp. lokálních společenstev z bývalého sdružení znalců čr. Právě vzhledem k různorodosti znaleckých 
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oborů se domnívám, že k projednávání znalecké problematiky by měli být zváni zástupci všech významnějších znaleckých 
profesních společností.

Pravidelné ověřování odborné úrovně již jmenovaných znalců původně např. u specializací oceňování nemovitostí nebo analýza 
silničních nehod provádělo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s krajskými soudy, posledních více než dvacet let je však již 
ministerstvo neprovádí. Ověřování odborné úrovně znalců by mohlo být nezávisle zaručeno v rámci certifikačního procesu, kdy 
certifikované osoby mají povinnost zúčastňovat se doporučených školení a je zaručen průběžný dohled nad jejich činností, nezávislé 
posuzování stížností na certifikované osoby a ve stanovených lhůtách předepsaná recertifikace. V rámci procesu celoživotního vzdělávání 
musí každá certifikovaná osoba prokázat zvyšování své profesionality v oboru a předkládat přehled zpracovaných posudků. V čr již 
delší dobu existuje systém mezinárodně uznávaných certifikací expertů pro oceňování různých druhů majetku a pro analýzu silničních 
nehod na akreditovaných certifikačních orgánech. V evropě i jinde existuje mezinárodní systém ověřování – certifikace osob institucemi 
akreditovanými podle mezinárodní normy čsn-en iso/iec 17024 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci 
osob“. Pracoviště provádějící tuto certifikaci jsou náročně akreditována českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (čia), což je státem 
zřízená organizace. Jednotlivé společnosti, kterým byla v čr akreditace udělena, jsou každoročně podrobeny dozorovému řízení, při 
kterém jsou za účasti předních odborníků prověřovány všechny metodické a odborné činnosti. čia je účastníkem evropských a světových 
dohod o vzájemném uznávání akreditací, takže certifikáty vydávané akreditovanými certifikačními orgány jsou uznávány ve všech 
státech, které jsou účastníky těchto dohod.

V současné době jsou například harmonizovány základní požadavky v profesi odhadce majetku (nemovitosti, podniky, nehmotný 
majetek, movitý majetek vč. strojů, zařízení a motorových vozidel), a to jak cenou zjištěnou podle předpisu, tak cenou obvyklou, tržní 
a netržní hodnotou, mezi třemi základními akreditovanými certifikačními orgány v čr, kterými jsou:

 • certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v brně; zde probíhají i certifikace analytiků silničních 
nehod a realitních makléřů (www.vutbr.cz/usi/certifikacni-organ),

 • certifikační orgán Vysoké školy ekonomické v Praze, zde rovněž i certifikace realitních makléřů (http://cu.vse.cz) a
 • společnost pro personální certifikaci, o.p.s. v Praze při české komoře odhadců majetku (www.sppc.eu).

Vlastní průběh certifikace je takový, že jsou přesně dány požadavky na danou funkci – tzv. kriteriální normy; při certifikaci se pak 
zjišťuje, zda je shoda mezi teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi uchazeče o certifikaci a danou kriteriální normou. Jsou 
dány záruky objektivity a nestrannosti, čia přísně dohlíží na dodržování uvedené normy.

V rámci výše uvedeného projednávání novely zákona o znalcích jsme ministerstvo upozornili na uvedenou možnost ověřování odborné úrovně 
znalců, když už samo ministerstvo ověřování nemá v úmyslu realizovat, bylo to však odmítnuto s odůvodněním, že se jedná o komerční záležitost.

domníváme se, že bez důkladné analýzy stávajícího stavu a potřebnosti nového zákona jsou další úvahy na toto téma zbytečné, 
vnášející již několik let průběžně nejistotu do znalecké obce. to je také podle našeho názoru vedle neadekvátních sazeb odměn jedním 
z důvodů klesajícího počtu znalců. na rozdíl od notářů, advokátů a soudních exekutorů také znalcům například není přiznána náhrada 
za ztrátu času, což je citelné zejména při cestách k soudům mimo místo bydliště.

dovolujeme si požádat Vás proto, vážená paní ministryně, abyste byla tak laskava a zasadila se zejména o okamžitou novelizaci vyhlášky 
č. 37/1967 sb., jež by upravila na úroveň, odpovídající požadované odbornosti a odpovědnosti znalců, hodinovou sazbu za znalecké 
úkony, prováděné pro orgány veřejné moci, a zrušení resp. adekvátní novelizaci vyhlášky č. 23/2002 sb. Za přiměřenou v tomto směru 
považujeme, i s ohledem na napjatý státní rozpočet, hodinovou sazbu minimálně 700 kč, a to nikoliv s rozpětím, ale konstantní hodnotou, 
obdobně jako u notářů a advokátů. V této souvislosti pak samozřejmě požadovat úpravu kapitoly rozpočtu ministerstva spravedlnosti 
(obdobně by se měla změnit i kapitola ministerstva vnitra) ve vztahu k položce, týkající se prostředků na odměny a náhradu nákladů 
soudních znalců.

V tomto směru vydala loni konfederace občanských sdružení znalců a odhadců „memorandum konfederace občanských sdružení 
znalců a odhadců k přípravě státního rozpočtu české republiky na rok 2014“, jež pro informaci přikládáme.

V úctě
prof. ing. albert bradáč, drsc.
předseda předsednictva
konfederace občanských sdružení znalců a odhadců, z.s.
předseda prezidia asociace znalců a odhadců čr
profesor oboru soudní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství
Vysokého učení technického v brně
šéfredaktor časopisu soudní inženýrství

Přílohy:

1. memorandum konfederace občanských sdružení znalců a odhadců k přípravě státního rozpočtu české republiky na rok 2014 
(vydáno 2013).

2. kopie odpovědi ministryně spravedlnosti mgr. marie benešové z 19. 9. 2013.
3. opis odpovědi ministra vnitra ing. martina Peciny, mba z 18. 12. 2013.
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MeMORAnDUM
KOnFeDeRACe OBČAnSKýCh SDRUžení ZnAlCů A ODhADCů

K PŘíPRAVě STáTnhO ROZPOČTU ČeSKé RePUBlIKy

V současné době je připravován státní rozpočet čr na rok 2014. V této souvislosti konfederace občanských sdružení znalců a odhadců 
upozorňuje na dlouhodobě neřešené problémy v oblasti úhrad činnosti znalců v řízení před orgány veřejné moci a žádá jejich neodkladné 
řešení.

Zákonem č. 444/2011 sb. byl k 1. 1. 2012 podstatně novelizován zákon č. 36/1967 sb., o znalcích a tlumočnících. byly aktualizovány 
některé zastaralé pojmy a návaznosti na jiné předpisy, přidána byla rozsáhlá ustanovení o sankcích za přestupky a správní delikty, včetně 
vysokých pokut a možnosti pozastavení resp. ukončení oprávnění vykonávat znaleckou činnost.

novela také přinesla ustanovení § 26, které stanoví, že „k provedení tohoto zákona upraví ministerstvo spravedlnosti řízení při 
jmenování a odvolání znalce (tlumočníka), způsob vedení seznamů znalců a tlumočníků a seznamů ústavů, zřizování a působnost sborů 
pro znalecké otázky, odměňování a poskytování náhrady nákladů, způsob kontroly odměňování a vedení deníků znalců a tlumočníků 
a podrobnosti o výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou seznam oborů a odvětví, u nichž 
může taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační předpoklady.“

Přestože novela zákona nabyla účinnosti 1. ledna 2012, nic z tohoto ustanovení nebylo realizováno. Pro znalce je v tomto směru 
nejzávažnější skutečnost, že nebyla novelizována prováděcí vyhláška, ve které jsou mj. uvedeny hodinové sazby znalců a znaleckých 
ústavů při podávání znaleckých posudků pro orgány veřejné moci (zejména pro soudy a Policii čr).

odměňování znalců a znaleckých ústavů při podávání znaleckých posudků se řídí podle § 16 této vyhlášky (č. 37/1967 sb.) od 
1. 1. 2003, tedy více než 10 let beze změny. odměna za znalecký posudek činí za jednu hodinu práce 100 až 350 kč.

k této odměně má znalec resp. znalecký ústav nárok na úhradu přímých nákladů, zákon však neuvádí náhradu nákladů režijních. 
Pokud by se provedl kalkulační propočet s tím, aby příjem po odpočtu nákladů byl na úrovni průměrného příjmu státního úředníka, 
přitom ovšem znalec musí z přijaté částky uhradit sociální a zdravotní pojištění, současně by měl mít příjem takový, aby z něj bylo 
možno uhradit příjem po dobu dovolené a vykonávání režijních prací, byla by přiměřená výše okolo 580 kč/h.

Podle informace z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti ze dne 4. 4. 2013 „Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo v červenci 
roku 2008 do meziresortního připomínkového řízení návrh novely vyhlášky, kterou by se zvýšily odměny znalců a tlumočníků. Na základě 
skutečnosti, že Ministerstvo financí ČR nepřipustilo navýšení rozpočtu, musel byl tento návrh odložen. V průběhu roku 2010 byl poté 
k připomínkovému řízení předložen návrh novely vyhlášky č. 37/1967 Sb.

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 26. schůzi dne 29. 6. 2011 přijal usnesení č. 61, v němž konstatuje, 
že odměny soudních znalců podle vyhlášky č. 37/1967 Sb. jsou nepřiměřeně nízké a požádal Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby znovu 
otevřelo a projednalo, ve spolupráci s ostatními resorty, otázku odměňování soudních znalců. Ministerstvo spravedlnosti ČR požádalo 
o spolupráci při řešení této problematiky ministerstva financí a vnitra. Ministr financí následně svým dopisem ze dne 19. 9. 2011 našemu 
ministerstvu sdělil, že při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 bylo třeba 
realizovat opatření ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Uvedl proto, že „vzhledem k tomu nemohu souhlasit se zvýšením rozpočtu 
výdajů kapitoly Ministerstvo spravedlnosti“.

Ministerstvo spravedlnosti ČR tedy opakovaně o otázce přiměřené úpravy odměn a náhrad za znalecké posudky vedlo debaty jak 
s Ministerstvem financí ČR, tak s Ministerstvem vnitra ČR, přičemž jedinou schůdnou cestou, která by nezatížila státní rozpočet, se zdálo 
být sjednocení rozpětí a sazeb na 350,– kč/hod. Proti tomuto návrhu nakonec vzneslo kromě Ministerstva vnitra ČR zásadní připomínku 
taktéž Ministerstvo financí ČR, které požadovalo, aby byla zvolena taková varianta odměňování, která by nezvýšila rozpočtové výdaje 
u rozpočtových kapitol č. 314 a 336. V návaznosti na tento požadavek Ministerstva financí ČR a následná jednání se zástupci Ministerstva 
vnitra ČR se doposud bohužel nepodařilo najít takový způsob financování, který by výrazně zlepšil situaci znalců a tlumočníků ve věci 
odměňování a náhrad a současně neúměrně nezatížil státní rozpočet v době finanční krize.“

Podle sdělení tiskového odboru ministerstva vnitra čj. mV-24802-25/eko-2013 ze dne 1. 3. 2013 ministerstvo v období let 2003 
až 2012 nepožádalo o navýšení rozpočtu ve vztahu ke znalečnému. Veškeré vzniklé náklady byly uhrazeny z již přiděleného rozpočtu 
kapitoly, resp. z rozpočtů jednotlivých organizačních složek státu, kterým tento náklad vznikl.

Je zřejmé, že novelizace nepokračuje, a to zejména díky negativnímu stanovisku ministerstva vnitra. resortu vnitra se týkají kauzy 
trestního řízení; v posledních letech jsou v důsledku přehnaného šetření na znaleckých posudcích případy ne zcela řádně objasněných 
případů, případně přenášení pořizování znaleckých důkazů na stranu státního zastupitelství (kde je znalečné hrazeno již z prostředků 
resortu spravedlnosti), případně na náklady obhajoby. také je zde problémem rozpětí 100 až 350 kč/h; pokud je nám známo, byl v resortu 
vnitra dokonce vydán interní pokyn, omezující horní hranici na 250 kč/h. důsledkem razantního šetření resortu vnitra na znaleckých 
posudcích bylo také například razantní snížení počtu soudních pitev a v důsledku toho řada případů vražd, jež nebyly rozpoznány 
a příslušně vyšetřeny.
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důsledkem je také situace, kdy je extrémně nízká hodinová sazba znalečného nejen v trestním řízení, ale i ve věcech občanskoprávních, 
když přitom zde náklady převážně nenese stát, ale strany sporu. Přitom advokátům byly sazby zvýšeny naposledy v roce 2010 a po přepočtu 
na hodinu jsou sazby, jež hradí stát advokátům, oproti znalcům několikanásobně vyšší. kuriózní je konečně vyhláška ministerstva 
spravedlnosti č. 23/2002 sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení, 
kde je sazba 75 až 125 kč/h, a nejsou zde dokonce ani přiznány ev. oprávněné náklady.

novelizace zákona č. 36/1967 sb., provedená zákonem č. 444/2012 sb., přinesla znalcům a tlumočníkům prakticky jen povinnosti 
a sankce, bez jakéhokoliv zohlednění jejich specifické a mnohdy velmi obtížné činnosti. důsledkem je značná nespokojenost mezi 
znalci, postupně stále narůstající, s důsledkem pokud možno odmítání znaleckých posudků pro orgány veřejné moci. samostatnou 
kapitolou je například ustanovení, že o výši odměny rozhoduje jednostranně orgán veřejné moci, zákon nezná domluvu se znalcem 
o výši odměny předem, jak je běžné ve všech ostatních případech. Výsledkem je také postupné snižování počtu znalců; v roce 2003 
bylo zapsáno v seznamu ministerstva spravedlnosti celkem 11 911 znalců, v červenci 2013 je to již jen 9 851 znalec. Výrazný je pokles 
zejména v poslední době. V některých oborech je stav kritický, např. pro obor geodézie a kartografie v soudním kraji severočeském již 
není v seznamu zapsán ani jeden znalec.

Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců proto žádá:

1. Aby Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra urychleně požádaly Ministerstvo financí o přidělení účelově vázaných 
prostředků na znaleckou činnost ve výši, odpovídající reálně potřebným znaleckým posudkům, při výši znalecké odměny 
minimálně 700 Kč za hodinu, s tím, že v částce jsou obsaženy i průměrné režijní náklady (administrativní práce, náklady 
provozu kanceláře, režijní práce – školení, literatura, přezkoušení u krajských soudů ap.); přímé náklady prokazatelně 
vynaložené na konkrétní znalecký posudek se přitom účtují samostatně.

2. Aby znalcům byla předpisem přiznána náhrada za ztrátu času (např. při cestě na jednání, neuskutečněné jednání, čekání 
na výslech znalce ap.), obdobně jako to mají v zákonu advokáti (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v aktuálním znění), 
notáři (§ 20 vyhlášky č. 196/2001 Sb. v aktuálním znění) resp. exekutoři (§ 14 vyhlášky č. 330/2001 Sb. v aktuálním znění).

3. Aby Ministerstvo spravedlnosti v duchu výše uvedeného co nejdříve novelizovalo vyhlášku č. 37/1967 Sb.
4. Aby Ministerstvo financí při přípravě státního rozpočtu v kapitolách týkajících se resortu spravedlnosti a resortu vnitra 

vyčlenilo znalečné v potřebné výši, a to jako samostatnou podkapitolu.
5.  Předpokládáme, že budou okamžitě vzneseny námitky týkající se kritické situace státního rozpočtu, nutnosti šetřit atd. 

Tyto námitky jsou ovšem ve vztahu ke znalecké činnosti tradičně používány již desetiletí a problematika přes opakovaná 
upozornění není stále nijak řešena.

Za členská sdružení Konfederace:

Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s., brno:
  Prof. ing. albert bradáč, drsc., předseda prezídia

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, Praha:
  ing. bedřich malý, prezident
  ing. yvetta Fialová, csc., viceprezidentka

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s., Praha:
  ing. Zbyněk smejkal, prezident

Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, o.s., kostelec nad černými lesy:
  doc. ing. Pavel alexandr, csc., předseda

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při České lékařské společnosti Jana evangelisty Purkyně, brno:
  Prof. mudr. miroslav hirt, csc., předseda

eVU – evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v hamburku, o.s., Zemská skupina České republiky, brno:
  doc. ing. robert kledus, Ph.d., předseda předsednictva
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(Velký státní znak)

ing. martin Pecina, mba
místopředseda vlády a ministr vnitra

Praha 12. prosince 2013
č. j. mV-111531-2/eko-2013

Vážený pane profesore,
obdržel jsem Váš dopis týkající se problematiky odměňování soudních znalců, k němuž je přiloženo i memorandum konfederace 

občanských sdružení znalců a odhadců k přípravě státního rozpočtu české republiky. konfederace občanských sdružení znalců a odhadců 
v něm žádá o zavedení jednotné sazby za jednu hodinu práce na znaleckém posudku ve výši 700 kč, k tomu úhradu přímých nákladů 
a přiznání náhrady za ztrátu času. součástí požadavku je i navýšení rozpočtových prostředků na znaleckou činnost, a to již v procesu 
přípravy zákona o státním rozpočtu na rok 2014.

navýšení odměn znalců a s ním související zvýšení plánovaného objemu rozpočtových prostředků určených na tyto odměny v roce 
2014 by bylo možné pouze v návaznosti na změnu právních předpisů upravujících tuto problematiku. ministerstvo spravedlnosti, 
do jehož působnosti patří právní úprava odměn znalců, zaslalo ministerstvu vnitra v červnu letošního roku v rámci meziresortního 
připomínkového řízení návrh zákona o soudních znalcích a návrh zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, které by měly 
nahradit zákon č. 36/1967 sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. otázka odměňování znalců je v těchto návrzích 
řešena opět odkazem na prováděcí vyhlášku ministerstva spravedlnosti, jejíž návrh však nebyl do připomínkového řízení předložen. 
meziresortní připomínková řízení byla ukončena 26. června tohoto roku, návrhy zákonů však z důvodu demise vlády nebyly vládou 
projednány. V této souvislosti je třeba uvést, že ministerstvo vnitra je obecně toho názoru, že rozpětí sazeb odměn přiznaných za znalecký 
posudek by mělo být i nadále zachováno, aby mohla být při odměňování zohledněna složitost a rozsah daného úkonu, a z tohoto důvodu 
uzákonění jednotné paušální sazby nepodporuje.

Vzhledem k tomu, že tu není zákonný podklad pro navýšení odměn znalců, zůstane s největší pravděpodobností i v roce 2014 v platnosti 
odměňování znalců ve stejném zákonném rozmezí jako v minulých letech, tj. v rozsahu podle vyhlášky č.37/1967 sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. současně je třeba dodat, že již v době odeslání Vašeho dopisu byla 
příprava státního rozpočtu na rok 2014 ukončena.

V jaké podobě a kdy bude nová právní úprava znalecké činnosti znovu předmětem projednávání na meziresortní či vládní úrovni, bude 
otázka legislativního plánu nové vlády. Je zřejmé, že pro schválení právní úpravy odměňování znalců, která by zohlednila požadavky 
vyjádřené v memorandu a jejíž realizace by si vyžádala navýšení výdajů prostředků státního rozpočtu určených na odměny znalců 
více než dvojnásobné, bude rozhodující stanovisko ministerstva financí. Pokud vezmeme v úvahu, že úhrada znalečného v rámci 
rozpočtových položek, které se týkají konzultačních, poradenských a právních služeb pro kriminální policii a vyšetřování, pro dopravní 
policii, cizineckou policii a náhrady znalcům a tlumočníkům ve správním řízení a trestním řízení, byla vyčíslena v posledních letech 
v průměru okolo 250 milionů kč ročně (2010 částka 265 mil. kč, 2011 částka 233 mil. kč a 2012 částka 243 mil. kč), jednalo by se 
o zvýšení výdajů kapitoly ministerstva vnitra ročně nejméně o dalších 250 milionů kč.

ujišťuji Vás, Vážený pane profesore, že i za současných zákonných a finančních limitů jsou zadávány znalecké posudky podle skutečné 
potřeby, zodpovědně a podle zákonných pravidel a jsou poskytovány v dostatečné kvalitě. Vážím si práce znalců jako nedílné a důležité 
součásti správního a trestního řízení. musím však respektovat právní řád, finanční politiku a možnosti státu, jehož je ministerstvo vnitra 
součástí, a proto, bohužel, nemohu požadavkům konfederace občanských sdružení znalců a odhadců za současných podmínek vyhovět.

s pozdravem
ing. martin Pecina, mba
/podepsáno elektronicky/

Vážený pan
prof. ing. albert bradáč, drsc.
předseda předsednictva
konfederace občanských sdružení znalců a odhadců
Údolní 244/53, budova u2
602 00 brno
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DeSeT OTáZeK K PŘIPRAVOVAnéMU ZáKOnU 
O ZnAlCíCh A TlUMOČníCíCh

na stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz v sekci 
aktuality lze najít také nic nového neříkající tiskovou zprávu ze 
7. 7. 2014 (mj. jakoby k 1. 1. 2012 vůbec nebyla novela zákona, 
které mj. uložila ministerstvu aktualizovat prováděcí vyhlášku, což 
doposud ministerstvo nesplnilo):

Znaleckou a tlumočnickou činnost v České republice upravuje 
více než čtyřicet let starý zákon o znalcích a tlumočnících. Stáří 
právní úpravy samo o sobě napovídá, že je potřeba upravit zákon 
tak, aby vyhovoval současným podmínkám. V současné době má 
znalecká činnost ohromný význam, moderní soudnictví a občané 
se bez spolehlivého fungování znalců neobejdou. Ne nadarmo se 
říká „jaký je posudek, takový je rozsudek“. Na půdě ministerstva 
spravedlnosti v současné době vzniká nová právní úprava, která 
má práci znalců zlepšit. O tom, jak se bude měnit postavení 
znalců, zda se chce Ministerstvo spravedlnosti inspirovat ze 
sousedních zemí, nebo zda se může do připomínkového řízení 
zapojit i veřejnost, jsme se přímo zeptali Kateřiny Maršálkové 
a Davida Štamberka z legislativního odboru, kteří v současné 
době zákon připravují.

Co ministerstvo očekává od nové úpravy znalectví?
Současná právní úprava je vzhledem k době svého vzniku 

zastaralá, a je tak třeba ji nahradit úpravou novou, jež bude 
odpovídat potřebám současné doby. Mimo jiné tak bude zapotřebí 
nově upravit samotnou organizaci znalectví, postavení znalců 
a znaleckých ústavů a výběr znalců. Dále bude třeba se zabývat 
otázkou dohledu nad kvalitou znaleckých posudků.

V jakém smyslu se tedy organizace znalectví bude měnit?
V současné době na tomto poli působí jednak Ministerstvo 

spravedlnosti, a to zejména ve vztahu ke znaleckým ústavům, a dále 
jednotlivé krajské soudy, jež vedou seznamy znalců a tlumočníků. 
Nakolik bude současný systém převzat i novou právní úpravou 
a nakolik naopak dozná změn, je v současné době předmětem debat 
a konečné řešení doposud nebylo přijato. Je nicméně zřejmé, že 
bude zapotřebí přijmout kroky ke sjednocení správní praxe, její 
zefektivnění a zvýšení transparentnosti.

A jak se bude měnit postavení znalců?
Bude zapotřebí zajistit, aby znalci byli chráněni před tlaky 

těch, kdo mají zájem na obsahu vypracovávaného znaleckého 
posudku. V této souvislosti bude zapotřebí upravit mimo jiné způsob 
odměňování znalců tak, aby se ekonomické motivy nepromítaly 
do obsahu znaleckých posudků.

Jak se tyto změny dotknou znaleckých ústavů?
I na znalecké ústavy se vztahuje to, co bylo uvedeno výše. Navíc 

bude zapotřebí upravit fungování znaleckých ústavů tak, aby byla 
posílena individuální odpovědnost jejich pracovníků za kvalitu jimi 
vypracovávaných posudků.

Právě kvalita znaleckých posudků je často vnímána jako 
problematická. Bude nová právní úprava v tomto směru 
přínosem?

Zlepšení kvality znaleckých posudků je jedním z priorit 
připravované právní úpravy. Mělo by se jej dosáhnout celou řadou 
opatření, jejichž konkrétní podoba je v současné době zvažována. 

Bude zapotřebí zaměřit na samotný výběr znalců, na jejich 
dosavadní praxi, vzdělání a jejich osobnost jako takovou. Dále též 
bude zapotřebí zefektivnit dohled nad znalci a jejich činností. Bude 
v tomto směru zapotřebí nastavit model spolupráce orgánů dohledu 
se soudy prvního stupně, jež provádějí dokazování, a znalecké 
posudky jsou jim tak předkládány. orgán dohledu také bude 
muset mít účinné prostředky k přezkoumávání kvality jednotlivých 
znaleckých posudků a případnému postihu znalců.

Bude se ministerstvo inspirovat právní úpravou znalecké 
a překladatelské činnosti v zahraničí, tak jak tomu bylo například 
u nového občanského zákoníku?

Ministerstvo spravedlnosti v současné době zjišťuje možné 
inspirační zdroje pro připravovanou právní úpravu znalectví, 
tlumočnictví a překladatelství. Mezi nimi se samozřejmě zabývá 
i úpravou zahraniční, a to především našich okolních států. Je tedy 
pravděpodobné, že zkušenosti těchto států budou zohledněny při 
legislativních pracích.

Jak napovídá název, zákon neupravuje pouze znaleckou, ale 
i tlumočnickou činnost. Dojde i v této oblasti ke změnám?

Momentálně je předčasné hodnotit, k jakým konkrétním 
změnám dojde. lze si však jen stěží představit, že by byla přijata 
zcela nová právní úprava znalectví a právní úprava tlumočnictví 
a překladatelství zůstala beze změn. V tuto chvíli zvažujeme úpravu 
tlumočnické a překladatelské činnosti ve zvláštním zákoně.

Mezi znaleckou a tlumočnickou činností existuje řada 
odlišností. Nenabízí se tedy udělat samostatnou právní úpravu 
pro obě skupiny těchto činností?

Samozřejmě i tuto možnost zvažujeme. konečné rozhodnutí 
ovšem doposud nebylo přijato. Bude záležet na konkrétní podobě 
navrhované právní úpravy. Ať už dojde k vytvoření samostatného 
zákona nebo zůstane znalectví, tlumočnictví a překladatelství 
upraveno jedním právním předpisem, specifické rysy tlumočnické 
a překladatelské činnosti budou rozhodně zohledněny.

Jak si vybrat toho vhodného znalce a tlumočníka?
V prvé řadě je zapotřebí zvolit správný obor a případně 

i specializaci hledaného znalce. Dále potom je vhodné opatřit 
si reference, zajímat se o délku znalcovi praxe, jeho případnou 
publikační a lektorskou činnost a v neposlední řadě dát 
i dojem, jakým znalec působí při osobním jednání. Ministerstvo 
spravedlnosti na svých webových stránkách eviduje seznam znalců 
a tlumočníků, kde lze vybírat podle oboru, specializace a kraje. 
Rejstřík znalců je dostupný na: http://datalot.justice.cz/justice/
repznatl.nsf/$$SearchForm?openForm.

A poslední otázka na konec. Plánuje ministerstvo spolupracovat 
na tvorbě právní úpravy s veřejností, podobně jak tomu bylo 
například u nového občanského zákoníku?

Určitě ano, z tohoto důvodu zřídilo Ministerstvo spravedlnosti 
emailovou adresu znalci@msp.justice.cz, prostřednictvím níž může 
veřejnost zasílat své podněty k připravované legislativě v oblasti 
soudního znalectví, a emailovou adresu tlumocnici@msp.justice.cz, 
která je k dispozici pro náměty k připravované legislativě v oblasti 
tlumočnictví a překladatelství. Zaslané podněty budou využity při 
tvorbě nového zákona o znalcích a tlumočnících, případně budou 
autoři vybraných námětů přizváni ke spolupráci.
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