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Příspěvek navazuje na článek téhož autora z čísla 3/2021 „Příspěvek k analýze stavu znalecké činnosti v ČR v roce 2021“. Po jmenování 
nové vlády uvedl staronový ministr, pan JUDr. Pavel Blažek, že k jeho prioritám patří mj. řešení problematiky kritického stavu v oblasti 
znalecké činnosti. Autor k tomu panu ministrovi zaslal uvedený článek s průvodním dopisem, který zde citujeme, spolu s odpovědí pana 
ministra; věřme, že svému slibu dostojí.

Vše se odehrálo po uzávěrce čísla 4/2021 časopisu, vsunuto bylo dodatečně; níže ještě aktuální graf počtu znalců, kdy od 1. do 17. ledna 
2022 klesl jejich počet o dalších 50 na číslo 6 461.
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Obr. 1  Počet znalců ČR celkem – jaro a léto 2021 po dnech do 17.1.2022.
Fig. 1  Total number of experts in the Czech Republic – spring and summer 2021 after days until 17.1.2022.
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Věc: Analýza stavu znalecké činnosti 2021

Vážený pane ministře,

dovolte, abych Vám upřímně blahopřál ke jmenování do funkce ministra spravedlnosti; věřím, že Vaše působení ve funkci bude 
podstatně přínosnější než u Vašich předchůdců nejen pro orgány justice, ale i pro její spolupracovníky, jimiž jsou ve speciálních otázkách 
znalci. Vaše prohlášení po jmenování vlády k dané problematice mne inspirovala k napsání tohoto dopisu.

Dovolte mi, abych se nejprve krátce představil. Je mi 81 let, dlouhá léta jsem byl znalcem v oborech stavebnictví, ekonomika – ceny 
a odhady nemovitostí, doprava – technická analýza silničních nehod. Jsem autorem základních učebnic a znaleckých standardů zejména 
k problematice soudního inženýrství obecně, znalecké analýzy silničních nehod, resp. oceňování nemovitých věcí. Byl jsem dlouhá léta 
ředitelem Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, předsedou prezídia Asociace znalců a odhadců ČR, z.s., šéfredaktorem časopisu 
Soudní inženýrství. Vychovali jsme na ústavu za dobu mého působení tisíce znalců.

Celou dobu i nyní v důchodu sleduji stav znalecké činnosti v ČR a jsem bohužel čím dál více zklamán z dosavadního nadřazeného 
postoje resortu spravedlnosti ke znalcům a znaleckým ústavům. Již před mnoha lety jsem to nazval nevolnictvím, bohužel vývoj mi 
stále dává za pravdu. Podrobný rozbor se zdůvodněním si dovoluji zaslat v příloze; jedná se o můj příspěvek do aktuálního čísla 3/2021 
časopisu Soudní inženýrství; grafy s aktuálním stavem přikládám níže.

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