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*Korespondenční adresa: albert@bradac.cz

Nové předpisy (4. 6. 2020 – 28. 10. 2020)
New Regulations (4. 6. 2020 – 28. 10. 2020)

Albert Bradáč*, emeritní profesor

Č. ve Sb. Předpis 
407–408, 410, 414, 
417, 419–427, 519, 
4210 a 432/2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (a související).

403/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (Části týkající se znalců a ocenění viz níže).

387/2020
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (Ministerstvo může udělovat 
ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva resp. za projevení talentu 
představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace).

386/2020

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy  
Zrušuje se zákonné opatření, zákony toto opatření měnící i prováděcí vyhlášky. Pokud lhůta pro podání 
daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti u daně z nabytí 
nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi 
související zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží. Pokud 
lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí 
nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží.
Změny nastaly také u zákona o dani z příjmů ohledně lhůt vlastnictví, definice bytové potřeby
Zákon nabyl účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (vyhlášeno ve Sbírce zákonů 25. září 
2020), změny zákona o dani z příjmů nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021
(Blíže viz např. https://www.hajduk.cz/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitosti/).

384/2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která 
mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným 
světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb. (Doplněno oprávnění pro vozidlo hlavního 
hygienika ČR).

379/2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 
a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 
478/2001 Sb. 

376/2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží 
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 (CV č. 14/2020, týká se ceny pitné vody, osahuje 
mj. metodiku dohody pro rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet 
přiměřeného zisku z použitého kapitálu).

370/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 
zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (Týká se náležitostí dokladu o nákladu a způsobu 
zaznamenávání údajů o době řízení vozidla).

346/2020 Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města 
Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.

345/2020 Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.

337/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (15 stran ve Sbírce zákonů).

333/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

332/2020 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů.
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Č. ve Sb. Předpis 

333/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
(Netýká se znalců).

330/2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží 
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 (Cenový věstník č. 11/2020, týká se jízdného 
na železnici).

304/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Týká se vozidel taxislužby a řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci.).

303/2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 
82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních 
komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů (194 str. 
ve Sbírce zákonů).

285/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další související zákony (19 str.).

283/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (Daňové schránky aj., 20 str.).

272/2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-
NUTS) (Předmětem aktualizace klasifikace CZ-NUTS je změna názvu územní statistické jednotky „Česká 
republika“ na úrovních NUTS 0 a NUTS 1 na „Česko“. Kódy „CZ“ (úroveň NUTS 0) a „CZ0“ (úroveň 
NUTS 1) se nemění.).

265/2020 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium 
nájemného z bytů.

264/2020 Vyhláška o energetické náročnosti budov (36 stran ve Sbírce zákonů).

Zákony a vyhlášky jsou dostupné na www.mvcr.cz > Legislativa > Sbírka zákonů
Úplné znění včetně historie aktualizací například na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka
Ústřední věstník s cenovými výměry na www.mfcr.cz a zadat do vyhledávání Cenový věstník nebo Cenový výměr

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, s vyznačením navrhovaných změn

(sněmovní tisk 673 – vybrané části týkající se znalců a znaleckých posudků)
Změny vyznačeny tučně resp. přeškrtnutým textem)

§ 3b
Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve výši
a)  ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku7), nebo
b)  ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku7) nebo stavby.
(2)  Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé 

ceny pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich součástí a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného 
ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu 
k tomuto dni ke dni určení ceny ve znaleckém posudku; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti 
s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při ocenění se rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného 
pozemku nebo stavby koeficienty podle odstavce 1. Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký posudek 
pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené 
stavbou nebo některou jeho část.

(3)  Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni
a)  odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo
b)  nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí,

podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.
(4)  Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, určená ve znaleckém posudku vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro 

splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání 
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potřebných práv k pozemku dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny pozemku8), a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému 
byla ve znaleckém posudku určena.

§ 9(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle tohoto zákona zpracovává znalecký posudek, určí 
se náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu47).

§ 20
Znalecký posudek

(1)  Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku 
vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku 
na žádost vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem.

(1)  Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný 
předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení 
vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) 
vyhotoveného na žádost vyvlastnitele; ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno.

(2)  Vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu užívá z jakéhokoliv právního důvodu nebo i bez právního důvodu, je povinen 
umožnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím úřadem prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliže mu 
znalec prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem.

(3)  Nesplní-li vyvlastňovaný povinnost podle odstavce 2, znalec vypracuje posudek podle údajů, které lze opatřit jinak. Vyvlastňovaný 
v tomto případě nemůže vznášet námitky proti ocenění uvedenému ve znaleckém posudku.

(4)  Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel.

8)  § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47)  § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb.

Poznámky autora k nastávající účinnosti zákona č. 254/2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 
k 1. lednu 2021

Vzhledem k vydání změnového zákona k zákonu o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a také s ohledem na koronavirovou 
situaci napsal autor dotaz na Ministerstvo spravedlnosti, jak je to se slibovanou obdobnou novelizací zákona znaleckého. Podobný dotaz 
byl zaslán také:

 ● paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., poslankyni Parlamentu ČR (ANO), člence mandátového a imunitního výboru, podvýboru 
pro ochranu práv osob omezených na svobodě, podvýboru pro justici a soudní samosprávu, předsedkyni Petičního výboru, 
místopředsedkyni Stálé komise pro Ústavu České republiky, jež byla zpravodajkou návrhu zákona v Poslanecké sněmovně,

 ● panu MUDr. Lumíru Kantorovi, Ph.D., senátorovi Parlamentu ČR (bez stranické příslušnosti), znalci z oboru zdravotnictví – 
pediatrie – neonatologie (novorozenecké lékařství), jenž v Poslanecké sněmovně zdůvodňoval vrácení návrhu zákona Senátem, a

 ● panu prof. prof. Ing. Karlu Raisovi, CSc., MBA, poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ANO), místopředsedovi výboru 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, znalci z oborů ekonomika – ceny a odhady – věci movité – starožitnosti, 
školství a kultura – umění výtvarné – starožitnosti, emeritnímu rektorovi VUT v Brně.

Odpověď na dopisy z května 2020 přišla autorovi pouze z Ministerstva spravedlnosti; od paní prof. Válkové přišlo pouze potvrzení 
o doručení, od dalších žádná reakce. Dotaz a odpověď ministerstva si dovolujeme v plném znění přetisknout, bez komentáře. Doplňujeme 
vývoj počtu znalců a znaleckých ústavů k datu 2. 10. 2020 z portálu www.justice.cz (obr. č. 1 a 2).
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Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
emeritní profesor oboru Soudní inženýrství Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
1976–2017 znalec v oborech ekonomika, doprava, stavebnictví člen redakční rady časopisu Soudní inženýrství
E-mail: albert@bradac.cz   *   ID DS: 6kcjj48

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10, Praha 2
ID DS: kq4aawz
e-mail: posta@msp.justice.cz

V Brně dne 26. května 2020

Věc:  dotazy k problematice zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Dovoluji si obrátit se na Vás s dotazy k problémům, které mne (a se mnou velkou část znalecké obce) trápí ve spojení se situací kolem 
nového znaleckého zákona a jeho prováděcích předpisů. S aktivním soudním znalectvím jsem sice již vzhledem k věku (79) a současné 
situaci ve znalectví skončil, věnuji se mu ovšem nyní po stránce přípravy studijních textů. Mimo jiné jsem vedoucím autorem publikace:

BRADÁČ, A. prof., KREJČÍŘ, P., VÉMOLA A., WEIGEL L., BRADÁČ A. Ph.D.: Soudní znalectví ve vybraných technických 
a ekonomických oborech. Brno: Akademické nakladatelství CERM® Brno, s.r.o., 2018. 307 s. ISBN 978-80-7204-995-0  
(www.cerm.cz).

Publikace zahrnuje stav roku 2018; vzhledem k novému zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech, je ovšem potřeba publikaci (a současně učebnici) rozsáhle inovovat, aby výuka znalců mohla pokud možno s předstihem 
probíhat na aktuální úrovni. Inovace by měla samozřejmě zahrnovat i prováděcí předpisy, jež zatím vydány nebyly (na rozdíl od vydání 
zákona č. 36 v roce 1967 současně s vyhláškou č. 37/1967 Sb.).

Zákon má mít účinnost k 1. lednu 2021; přitom při jeho konečném schvalování v Poslanecké sněmovně dne 10. září 2019 bylo 
přislíbeno řadou osobností, mezi jinými i paní ministryní spravedlnosti, že zákon ještě před datem účinnosti dozná pozitivních změn.

Mezitím byl obdobně schválen zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a nyní tiše v době koronakrize 
byla schválena i jeho obdobně pří schvalování v Poslanecké sněmovně přislíbená novela před datem účinnosti, jež má č. 166/2020 Sb. 
Touto novelou byla tlumočníkům mj.:

 ● zrušena povinnost pojištění,
 ● zrušena povinnost archivace a
 ● podstatně snížena horní hranice pokut.

Rád bych se zeptal – dojde také k obdobné novelizaci zákona znaleckého před datem jeho účinnosti? Kromě uvedených tří problémů, 
jež byly vyřešeny u tlumočníků, by bylo ještě vhodné zejména:

 ● Vyřešit monopolní postavení Justiční akademie při obecné části vstupních zkoušek, když již v současné době jiné vzdělávací 
instituce, zejména univerzity, tuto problematiku vyučují a samozřejmě i přezkušují, často za úplatu od uchazečů v rámci 
specializačních znaleckých kursů, resp. i v bakalářských, magisterských resp. doktorských studijních programech; proč to pak 
mají ještě jednou platit Justiční akademii? Zákon přitom absolvování specializačních znaleckých kursů předpokládá.

 ● Za závažnou považujeme také problematiku povinnosti znalce podávat posudek pouze v rámci oboru, odvětví a specializace. 
Dříve byl považován za správný výklad, že specializace znamená, že znalec ovládá v potřebném rozsahu daný obor resp. odvětví, 
v jeho rámci pak specializaci obzvlášť důkladně. Pokud se u znalce jednalo skutečně jen o úzkou specializaci, pak to bylo 
zapisováno v oboru „Technické obory různé“. Výklad se ovšem v poslední době bohužel zvrhnul v opačný, tedy že znalec umí 
nikoliv celý obor resp. odvětví, ale jen a jen úzkou problematiku specializace. K tomuto by měl být dán jednoznačný výklad; 
ponechání současného výkladu resp. znění zákona by znamenalo v řadě případů potřebu posudků řady znalců na jednu věc, 
někdy i nemožnost posudku vůbec, případně odmítání posudků znalci z obavy spáchání přestupku podle § 39 odst. 1 písm. a) 
zákona (blíže viz lit. [2]).

 ● Problematické je také předpokládané zrušení fungujícího dvoustupňového řízení znalecké činnosti (krajské soudy – ministerstvo) 
a jeho soustředění na Ministerstvo spravedlnosti (k tomu viz např. fundovaný rozbor v lit. [3]). K tomu lze dodat, že jen od listopadu 
2019 k dnešnímu datu se snížil počet znalců o dalších 250, od roku 2007 činí snížení počtu znalců z 11 000 na 8 100, tj. o 26 %, 
u znaleckých ústavů II. oddílu (vysoké školy a vědecká pracoviště) je za stejnou dobu snížení dokonce o 39 %! Možná by bylo 
vhodné provést na KS a u soudců průzkum, jak se do znalecké činnosti hrnou špičkoví odborníci, zejména z akademické obce, 
a jak snadno se hledají znalci na některé vybrané obory, nebo jak dopadnou znalecké ústavy I. oddílu (s.r.o. apod.) po přeměně 
na znalecké kanceláře a zrušení možnosti znalců pracovat současně v kanceláři i soukromě. Například požár motorového vozidla 
nechce nikdo seriózní posuzovat…
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 ● Čím dál více problematickou dále zůstává již 18 let neřešená výše hodinové sazby znaleckých odměn při podávání posudků pro 
orgány veřejné moci, i když je prokázáno, že po odpočtu nutných nákladů a povinných odvodů nezbude znalci resp. znaleckému 
ústavu pro zpracovatele posudku ani zákonem stanovená minimální mzda; tento i další problémy jsou podrobněji rozebrány 
v přiložené literatuře [1], [2]. Paní ministryně spravedlnosti přitom již při svém předešlém působení ve funkci v roce 2013 
považovala problematiku výše znaleckých odměn za důležitou; její vyjádření z té doby v plném znění je uvedeno v lit. [1]. Nyní, 
když je paní ministryně opět ve funkci, jsem si dovolil jí před rokem, v květnu 2019, toto vyjádření cestou datové schránky 
připomenout; odpověď jsem ovšem do data napsání tohoto dopisu neobdržel.

 ● Ministerstvo spravedlnosti má k zákonu vypracovat několik prováděcích předpisů; zatím mi není známo, že by se na nich pracovalo.

Je zde řada problémů s novým znaleckým zákonem a prováděcími předpisy spojených. Domnívám se proto, že stávající stav je 
neudržitelný, také vzhledem k situaci, kterou přináší současná koronavirová krize s nejasným datem ukončení ev. její možnou druhou 
vlnou. Řešením by podle mého názoru bylo odložení účinnosti znaleckého zákona nejméně o rok, aby bylo možno vše uvést do řádného 
stavu (když už ne jeho zrušení, což bych osobně považoval za nejlepší řešení, ale pak co nejdříve, aby se mezitím nerozpadl současný 
fungující stav).

Závěrem si proto dovoluji požádat o odpovědi na následující otázky:
1. Připravují se přislíbené změny zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, obdobně jako je 

tomu u zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích novelou č. 166/2020 Sb.? Pokud ano, kdy lze 
očekávat jejich projednání se znaleckou obcí a následně předložení do Parlamentu ČR? Pokud nikoliv, jaké jsou k tomu důvody?

2. Proč je stále používán termín „znalec“, jenž je zaměnitelný s odborníkem, expertem, a nikoliv jednoznačný obecně používaný termín 
„soudní znalec“, obdobně jak je tomu v novém zákonu o soudních tlumočnících a soudních překladatelích? Přitom ve vyhlášce 
Ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb. je použit termín soudní lékařství.

3. V jaké fázi je příprava prováděcích předpisů k tomuto zákonu? Podle současného znění zákona by to měly být:
 ● seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů (§ 4/2),
 ● výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti, nebo absolvovat specializační 

studium, a pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou (§ 8 odst. 6),
 ● způsob vykonání vstupní zkoušky, její formu, obsah a průběh (§ 10/9),
 ● postup při vydávání průkazu znalce, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu znalecké pečeti a barvu znalecké 

pečeti (§ 11/4),
 ● náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců (§ 11/6),
 ● způsob vykonání rozdílové zkoušky, její formu, obsah a průběh (§ 12/2),
 ● minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví (§ 22/3),
 ● způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky (§ 27/4),
 ● postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti (§ 28/9),
 ● způsob vedení evidence posudků (§ 29/6),
 ● výše a způsob určení odměny, rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny a způsob vyúčtování odměny (§ 31/7),
 ● výše a způsob určení náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, a vyúčtování náhrad 

(§ 32/7).
4. Jaké důvody vedou Ministerstvo spravedlnosti k tomu, že je již 18 let konzervována sazba hodinové odměny za práci pro orgány 

veřejné moci, zdaleka neodpovídající inflaci a zejména požadované kvalitě, odpovědnosti, předepsané kvalifikaci a společenskému 
významu znalecké činnosti (na rozdíl od jiných profesí, například právnických)?

5. Uvažuje se do budoucna aktualizace znalecké odměny při práci pro orgány veřejné moci podle aktuální inflace obdobně, jako je 
tomu u státních zaměstnanců? Pokud ne, proč?

S pozdravem
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v.r.

Literatura:
[1] BRADÁČ, A., VÉMOLA, A., BRADÁČ, A. Co znalcům přináší nový zákon. Soudní inženýrství, 2019, 30(4), 17–22. ISSN 1211-443X.
[2] (V příloze, soubor „si-2019-04-bradac-komentar.pdf“, 6 stran).
[3] KLEDUS, R., VÉMOLA, A., BRADÁČ, A. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech z pohledu znalecké praxe. 

In: Křižák, M., Mikulec, R., Bradáč, A. (ed.). Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science. Vydání první, Brno: VUT v Brně, Ústav 
soudního inženýrství, 2020, s. 7–17. ISBN: 978-80-214-5829-1.

[4] (V příloze, soubor ExFoS 2020 Nový ZoZ.pdf, 19 stran).
[5] DOUCHA R.: Zákon o znalcích: Jak paralyzovat českou justici? https://www.ceska-justice.cz/blog/zakon-znalcich-paralyzovat-ceskou-

justici/).
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Vážený pane profesore,

obracím se na Vás v návaznosti na Váš dopis ze dne 26. května 2020, který byl Ministerstvu spravedlnosti (dále také jen „ministerstvo“) 
doručen dne 26. května 2020 a kterým jste se na ministerstvo obrátil ve věci zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích 
a znaleckých ústavech, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Svým výše uvedeným dopisem jste se dotázal ministerstva na:
1. Novelizaci zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a to novelizaci před nabytím účinnosti novelizován, 

přičemž uvádíte, které otázky by měly být předmětem novelizace:
 ● zrušení povinnosti pojištění,
 ● zrušení povinnosti archivace znaleckých posudků,
 ● podstatné snížení horní hranice sazeb pokut za přestupky,
 ● přehodnocení postavení Justiční akademie při zajištění a organizaci obecné části vstupní zkoušky znalce,
 ● přehodnocení povinnosti znalce podávat znaleckého posudky pouze v rámci oboru, odvětví a specializace,
 ● přehodnocení zrušení současného modelu správy znalectví prováděného krajskými soudy a ministerstvem a
 ● zvýšení znaleckých odměn.

Dále jste v této souvislosti poukázal na nutnost vydání prováděcích předpisů.
Na základě výše uvedeného jste uzavřel, že by bylo vhodné odložit účinnost zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech, neboť pokud nebudou vyřešeny výše uvedené otázky, hrozí rozpad současného systému výkonu znaleckého činnosti.
2. Důvod, pro který zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech používá termín „znalec“ a nikoliv „soudní znalec“.
3. Stav přípravy návrhů prováděcích předpisů, přičemž uvádíte výčet otázek, které mají být předmětem úpravy.
4. Důvod, pro který nebyla od roku 2003 zvýšena hodinová sazba časové odměny za výkon znalecké činnosti.
5. Případnou úvahu do budoucna o valorizaci odměny za výkon znalecké činnosti v závislosti na míře inflace, je-li zadavatelem 

znaleckého posudku orgán veřejné moci.

K Vaši m dotazům sděluji následující.
Ad 1.

Ministerstvo neuvažuje o novelizaci zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech před nabytím jeho účinnosti. 
O tématech, která by měla být dle Vašeho názoru předmětem novelizace, byla vedena diskuze již při přípravě návrhu zákona. Na základě 
této diskuze byla zvolena určitá konkrétní řešení, která jsou v zákonu obsažena.

Ministerstvo přitom nemá za to, že by Vámi popsána rizika, resp. problémy, měly přivodit takové důsledky, které by vedly k nemožnosti 
řádného výkonu znalecké činnosti od 1 ledna 2021. Ministerstvo tedy v blízké době neplánuje novelizaci zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech, a to ani v tom smyslu, že by byla odkládána jeho účinnost.

Pokud jde o výši znaleckých odměn, ta má být řešena jednou z vyhlášek, a nikoliv zákonem.
Ad 2.

Při přípravě návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech byla též řešena terminologie nové právní 
úpravy, podle které je „znalec“ (což je terminologie současného zákona, tedy zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů) i nadále „znalcem“. Návrh nového zákona (č. 254/2019 Sb.) přitom již byl schválen a nabyl platnosti (publikací 
ve Sbírce zákonů). Jeho novelizaci ministerstvo neplánuje.
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Ad 3.
Návrhy prováděcích předpisů by měly být postupně od června roku 2020 předloženy do meziresortního připomínkového řízení. 

Ministerstvo přitom předpokládá, že bude v této věci intenzivně komunikovat se zástupci odborné veřejnosti.1)

Ad 4. a 5.
Důvod, pro který nebyly sazby znaleckých odměn zvyšovány, je v zásadě fiskální. Vždy tedy záleží na možnostech státního rozpočtu. 

Ministerstvo plánuje a snaží se prosadit, aby sazby odměny za výkon znalecké činnosti byly zvýšeny.

Děkujeme Vám za projevení zájmu o problematiku znalectví, jakož i za zaslané přílohy (literaturu).

S pozdravem,
Mgr. Kateřina Maršálková

vedoucí oddělení profesní legislativy
legislativní odbor

1) Poznámka autora: k datu 28. října 2020 zatím žádný prováděcí předpis nebyl ve Sbírce zákonů uveden.

Obr. 1  Vývoj počtu znalců – fyzických osob v ČR v období let 
2007–2020 (data: www.justice.cz)

Fig. 1  Development of the number of experts – natural persons in the 
Czech Republic in the period 2007–2020 (data: www.justice.cz).

Obr. 2  Vývoj počtu znaleckých ústavů II. oddílu seznamu ústavů 
v ČR v období let 2007–2020 (data: www.justice.cz).

Fig. 2  Development of the number of expert institutes II. section 
of the list of institutes in the Czech Republic in the period 

2007–2020 (data: www.justice.cz).


