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znalecké činnosti
Revidovat obory

cíl: zlepšit otřesenou důvěru laické i odborné veřejnosti ve znaleckou činnost
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Úspěšných Nedostavili se Neúspěšných



○ Aktivní odbornou praxí zaměřenou na daný obor a dané odvětví se rozumí pro 
účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do daného oboru a 
daného odvětví po ukončení vysokoškolského studia, případně nejvyššího 
možného dosažitelného vzdělání, bezprostředně předcházející podání žádosti o 
zápis do seznamu znalců.

○ není institut znaleckého koncipienta

○ přísný výklad MSp osobního výkonu znalecké činnosti
• tj. častěji mimo znalectví (např. odhady, realitní kancelář)
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○MSp argumentuje tím, že mizí 
znalci, kteří dosud nebyli aktivní

○ čas na „přezkoušení“ přibližně do 
léta 2025; jinak ztráta oprávnění

○při neúspěchu je nutné 
„přezkoušení“ opakovat do 6 
měsíců

○ opakovaný neúspěch = ztráta 
znaleckého oprávnění na více než 
5 let
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Zdroj: A. Bradáč. Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na 
začátku roku 2022. Soudní inženýrství 2021, č. 4, s. 26.

včera: 6317
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Seznam Komunikace: DS Deník Znalecký posudek

• zřízeny na jaře 2021
• v září se do DS 

nepřihlásilo 2 480 znalců
• kritika obtížného 

sledování a fikce doručení

• nepovinný (se 
souhlasem zadavatele) 

•  elektronický soubor
• možná totožnost s 

listinným (stejné číslo)

• online kontrola („EET“)• hezčí a podrobnější



Nový seznam znalců

○ 9. 10. 2019: platnost zákona

○ 4. 9. 2020: podpis smlouvy na vytvoření 
systému:

○ 15. 12. 2020: smluvní termín: produkční 
prostředí

○ 1. 1. 2021 účinnost zákona

○ 28. 3. 2022: migrace dat ze starého seznamu do 
nového

○ 19. 4. 2022: dodatečný smluvní termín: 
produkční prostředí

○ dnes neexistuje
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○ 9. 10. 2019: platnost zákona

○ 4. 9. 2020: podpis smlouvy na vytvoření 
systému:

○ 1. 1. 2021 účinnost zákona

○ 31. 7. 2021 smluvní termín: rutinní provoz

○ 1. 11. 2022 dodatečný smluvní termín: rutinní 
provoz

Elektronická evidence posudků
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○ celkový počet posudků

○ počet posudků v oborech

○ poměr zadavatelů 
(zejména počet posudků 
potřebných pro činnost 
orgánů veřejné moci)

○ znalečné

○ vytíženost znalců 
(termíny)

○ za roky 2021  a 2022



Starý zákon

○ §12: … je znalec povinen podat posudek, 
jestliže byl ustanoven znalcem v řízení před 
orgánem veřejné moci. 

○ Odmítne-li znalec (tlumočník) bez vážného 
důvodu provést úkon, sdělí to orgán veřejné 
moci krajskému soudu, v jehož seznamu je 
znalec (tlumočník) zapsán.
• NS 30 Cdo 3290/2018 (mnoho posudků)
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○ § 19: nesmí znalec odmítnout vykonat 
znalecký úkon z jiného důvodu, než že mu 
počet nebo povaha zadaných, dosud 
nezpracovaných znaleckých posudků 
neumožňuje podat další znalecký úkon s 
odbornou péčí a včas, nebo v případě, že mu 
závažné zdravotní okolnosti, závažná 
rodinná situace, mimořádné nebo 
neočekávané pracovní povinnosti 
neumožňují vykonat úkon s odbornou péčí a 
včas, nebo tak stanoví jiný zákon.

Nový zákon

KLEDUS, R., VÉMOLA, A., DROCHYTKA, R. (2016): Znalci 
budou mít možnost odmítnout práci pro orgán veřejné 
moci pouze ve zcela výjimečných případech (pozn. autorů: i 
nadále se tak počítá s nevolnictvím znalců).



○ Znalecká činnost slouží mimo jiné k 
tomu, aby zabezpečovala pro státní 
orgány odborné podklady pro 
rozhodovací činnost. Z toho však 
nutně nevyplývá, že cílem osob, které 
znaleckou činnost provádějí, není 
dosahování zisku. Znalci jsou za svoji 
znaleckou činnost honorováni a 
dosahují tedy zisk, který je zcela 
nepochybně jedním z motivů výkonu 
znalecké činnosti.
• Vrchní soud v Praze, Cmz 38/92
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○ Znalecké posudky pak slouží jako 
jeden z významných důkazů v řízení 
před soudy a jinými státními orgány. 
Účelem znalecké činnosti je zejména 
vypracování odborného posudku za 
odměnu, ale nikoliv odměna sama.
• ÚS, sp. zn. II. ÚS 153/04



○ druhý segment znalecké činnosti, tj. 
zpracování znaleckých posudků vyžádaných 
orgány veřejné moci za účelem jejich 
provedení coby důkazního prostředku v 
soudním či jiném řízení před orgánem 
veřejné moci. Tento segment znalecké 
činnosti nelze považovat za ryze 
podnikatelskou činnost … znalec - na rozdíl 
od podnikatele - nenese riziko podnikání a 
do odměny, kterou za svoji činnost 
dostává, se nepromítají vynaložené 
náklady (ty dostává zvlášť)

○ ÚS, sp. zn. Pl.ÚS 13/14
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○ protiústavnost by byla založena teprve 
tehdy, pokud by z dané činnosti neplynul 
vůbec žádný zisk, případně jestliže by určitý 
minimální zisk i dán byl, nicméně byla by 
současně stanovena např. povinnost 
zpracovávat znalecké posudky osobami s 
určitou specializací, … určitý zisk zaručuje i 
stávající právní úprava a nikdo nesmí být k 
zařazení mezi znalce nucen. Naopak, 
jmenování znalcem je třeba vnímat i jako 
jakési potvrzení odbornosti a ocenění 
schopností dané osoby, což je okolnost, 
která se samozřejmě může pozitivně 
projevit i v její další profesní činnosti.
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○ různé odměny podle oborů (již původní návrh v 2016)
• zdravotnictví a znalecké ústavy

○ spory o znalečné nesprávně vyúčtované znalečné
• MSp: Vznik přestupkové odpovědnosti však pochopitelně není automaticky spojen s 

pouhou skutečností, že orgán veřejné moci coby zadavatel znaleckého posudku pokrátí 
odměnu či náhrady vyúčtované znalcem.

• II. ÚS 1261/14: právo znalce na odvolání proti výši znalečného

○ opožděné proplácení znalečného 
• 13 Kss 3/2015 – 96: výrazné a opakované porušování zákonných lhůt pro přiznávání a 

vyplácení znalečného může mít za následek snížení motivace takto dotčených znalců 
provádět pro soudy znaleckou činnost nejen v odpovídající kvalitě, ale také ve lhůtách jim 
stanovených a je tedy způsobilé ohrozit veřejný zájem na řádném fungování justice
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Formální 
náležitosti posudku

Věcný přezkum 
MSp

Použití obecně 
uznávaných 

postupů a 
standardů

JuFoS 2022



JuFoS 2022



„Právníci“

○ Nově zakotvené obsahové náležitosti 
instruktivně ukládají znalci povinnost 
postupovat též v souladu s obecně 
uznávanými postupy a standardy daného 
oboru a odvětví a povinnost řádného 
odůvodnění posudku umožňujícího jeho 
následný přezkum i možnost hodnocení 
jeho úplnosti, pravdivosti a 
přezkoumatelnosti.
• L. Dorfl. Znalec a znalecký posudek v civilním řízení. 

2020

• Obdobně i M. Richter a F. Púry „mezi sebou 
poměřovat, a snadněji tak identifikovat příčinu 
případných rozdílných znaleckých závěrů“
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○ lze jen doufat, že tyto nebudou vycházet z 
navržené struktury znaleckého posudku, 
která zásadním způsobem neodpovídá ani 
dobré praxi, ani vhodné struktuře 
odborných prací se složitostí odpovídající 
složitosti řešení znaleckých problémů
• KLEDUS, R., VÉMOLA, A., DROCHYTKA, R. 

Příprava nového zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech. 2016.

„Znalci“



○ § 35: Orgán dohledu je oprávněn posuzovat věcnou správnost znaleckého 
posudku. Při posuzování věcné správnosti znaleckého posudku orgán dohledu 
kontroluje zejména, zda znalec při zpracování posudku postupoval s odbornou 
péčí, včetně toho, zda je posudek v souladu s obecně uznávanými postupy a 
standardy daného oboru a odvětví.
• původně (sic!): Nejméně každých 5 let výkonu znalecké činnosti si vyžádá alespoň 3 náhodně vybrané 

znalecké posudky za účelem kontroly. 

○ § 36: Zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s 
výkonem znalecké činnosti došlo k porušení tohoto zákona, oznámí to bez 
zbytečného odkladu ministerstvu.
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„Formální“ přezkum  [NS 28 Cdo 589/2014]

○ zabývat se tím, zda má posudek 
všechny formální náležitosti,
• zda závěry v posudku jsou náležitě 

odůvodněny a zda jsou podloženy 
obsahem nálezu,

• zda znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak 
mu byl zadán,

• zda přihlédl ke všem skutečnostem, s 
nimiž se měl vypořádat,

• zda jsou závěry podloženy výsledky řízení 
a nejsou v rozporu s výsledky ostatních 
důkazů
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○ hodnotit je třeba celý proces utváření 
znaleckého důkazu, včetně přípravy 
znaleckého zkoumání, 
• opatřování podkladů pro znalce,

• průběh znaleckého zkoumání, 

• věrohodnost teoretických východisek, 
jimiž znalec odůvodňuje své závěry,

• spolehlivost metod použitých znalcem, 

• způsob vyvozování závěrů znalce.

Kritické zhodnocení [III. ÚS 299/06]



○ dříve nejednotnost  a lidová tvořivost

○ do 2026 stále existují také stará oprávnění

○ „Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a 
případně specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost (§ 1 
odst. 3 zákona o znalcích)

○ oceňování nemovitých věcí je od 2021 odvětvím (nikoliv specializací)

○ odvětvím je nově také: „Oceňování lesa, rostlinstva a nerostů.“
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○nový zákon přišel o 10 let později

○výhrady znalecké veřejnosti:
• malé odměny

• vyšší odpovědnost (včetně sankcí)

• větší byrokracie (deník, ohlašování 
změn)

• agresivnější jednání u soudů
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