
Poslanci přehlasovali senátnĺ veto návrh u zákona
o znalclch, znaleckých kancelářích a znaleckých
Ústavech. Co nová Úprava přĺnese znalcům,
soudcům Či advokátům?

zäkon o znalcích:
Jen samý bič
a cukľ Žädný

Vznik nového zákoĺa
o znalcíchl ľozhodně nelze

označit jako bezproblémový
Sepsání nové úpravy oblasti,

kterou dosud pokrýval zákon
o znalcích a tlumočnících,'ŻinicĹ

ovala Helena Válková' ministryně spľavedlnosti
ve vládě Bohuslava Sobotky. Po jejím odchodu
dohled nađ přípľavou normy převzaI ministr
Robert Pelikán. Do sněmovny návľh zákona do-
putoval ještě v minulém volebním období.

Výstup z ministeľstva nebyl dobľý a tak na
řadu přišel komplexní pozměňovací návrh. Jed-
nalo se o ýsledek kompromisu mezi Poslanec-
kou sněmovnou a ministerstve}n spravedlnosti.
Tato podoba se však zase nelíbila Senátu, který
návrh zablokoval a poslancům vrátil. Ti ovšem
senátní veto v záťÍ přehlasovali. Z ýše uvedené-
ho je jasné, že je zákon velmi kontľoverzní.

Základnízměny
Zásađni novinkou, kteľou nouý předpis přiná_
ší, je změna ustanovování znalců. To bude mít
na starosti jen ministeľstvo spravedlnosti. JiŽ
to tedy nebude záleŽitost kľajských soudů či
lépe předsedů krajských soudů jako správních
orgánů.Stávající zákoĺ měl přitom jednu velkou

přednost - stabilitu. Tu navíc posilovaly úřednice
na soudech, které byly ve své funkci mnohdy více
neŽ 10 let a se znalcem se znaly. A důvěru posiio_
val i osobnÍ kontakt.

Nyní se vše bude řešit elektronicky na minister-
stvu, čímŽ dojde k odosobnění. Na ministeľstvu
se navíc úředníci rychle střídají' sám jsem se tam
během tvorby zákona setkal s několika ,,4ener&-
ceml". Resoľt bude muset také přijmout nové
lidi, protože si vytvořii více pravomocí a práce.
Zároveň má ale ministerstvo šetřĺt. stabilita tak
uŽ nebude. A jak bude rozebráno dále, podmín-
ky pro práci znalců přitvrdí. Budou mít mnoho
noých formálnÍch povinností, při jejichŽ ne-
splnění mají následovat sankce. Zákon tak pro
znalce představuje samý bÍč a Žádný cukĺ.

obecně jsou změny v práci znalců tak výraz-
né, że zatim není možné domýšiet, jaké všech-
ny dopađy to bude mÍt' PředpokIádám ale, Že
v první řadě dojde k odlĺvu znalcťs. - zejména nad-
šenců z minoľitních oborů.

Zákon jako celek se nedá hodnotit ani kvůli
tomu, že obsahuje 10 odkazů na prováděcí vy-
hlášky a ty dosud ministeľstvo spravedlnosti
nevydalo. To je pochopitelné, zákon byl právě
schváIen. Předpokládám však, Že vyhlášky budou
tľadičně publikovány na poslední chvíli. Zákon

I Zákon o znalcích,
znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech,
sněmovní tisk 7210.

. zaton e. 36/1967 Sb.
o znalcích a tlumočnících.
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nabýVá účinnost 1. ledna 2021, takźe ce1ý příští
rok je na přípravu čas.

Znalecká obec stárne
My znalci stáľneme a ubývá nás. Ještě v ľoce
2007 nás bylo téměř 11 tisíc, Ioni o více neŽ2000
méně. Pľůměrný věk znalce přesahuje 60 let. Už
stávající úprava oboru nové adepty neláká a noý
zákon ještě pravidla přitvrzuje. Staří znalci tak
budou rychleji odcházet, pľotože se nebudou
chtít učit novým povinnostem.

Být znalcem se také prodraží, jeđnak o povinné
pojištění' jednak v souvislosti s nárůstem admi
nistrativy. Některé věci se budou řešit elektronic-
ky on{ine. Pro lidi staľší 60 iet to můŽe býr rž
pľoblém.

ohľoženy nedostatkem lidí nebudou ani tak
velké obory, jako je například oceňování. Pro-
blém s úbytkem lidí se pľojeví zejména v okra-
joých segmentech, kde znalci napsali jeden až
dva posudky ročně. Pokud se tito znalci vzd'ajíra-
zítka, nemá je kdo nahradit. Například na oceňo-
vání poštovních známek z oboru parašutismus je
v současné době v Česku jen jeden znalec, nikdo
jiný se tím nezabývá.

Důraz na formální pravidla
Znalec bude nově moci pľovést aź 15 r,jzných
přestupků. Jen jeden z nich se přitom týká ne-
pravdivého posudku. Naopak mnoho pľohřešků
je formalistických. Znalec je zpravidla neprovede
úmyslně, ale opomenutimčíz neznalosti. NapřĹ
klad neoprávněně opatří znaleckou pečetí listinu'
která není znaleckým posuđkem. To se můŽe
snadno stát, kdyŽ začínající znalec obesílá účast-
níky řízení dopisem a omylem na něj přípojí svou
znaleckou pečeť' Případně ji dá na fakturu. Za
tento prohřešek ovšem hrozí pokuta aŽ 250 tisÍc
korun.

Pokud zase znalec opomine písemně poučit
konzultanta o povinnosti mlčenlívostí, hrozí mu
sankce aŽ půI mĺlionu. Pľostě jen řekne, ,,nikde se

o tom nesmĺ.š šĹřĹt". AIe jelikoŽ to není písemně,
je z toho přestupek. Další pochybení vznikají na-
příklad z pľomeškání formální lhůty.

Největší problém vidím v přestupku, kdy znalec
chybně vyúčtuje znalečné. Toto je velmi nebez-
pečné. Pokud je výše odměny u soudu napad-
nuta, znalec uŽ nad tím nemůže mávnout rukou
a jen tak přistoupit na nižší odměnu. Hrozil by
mu správní postih. Nyní se bude muset o ýšĺ
odměny dohadovat, aby následně nebyl postižen
v ľámci správního Íízeĺí za přestupek chybně vy-
účtovaného znalečného. Toto mnoho lidí v oboru
nebude mít zapotřebí.

Pro znalce je důIeŽitý a také nebezpečný $ 36'
odstavec 7 zákona o znalcích: ''ZjĹstí-It orgdn
veřejné moci skutečnosti nasvědčujĹcí tomu, že
u souvtslostĹ s výkonem znalecké čĹrunosti došlo

k porušenĹ tolloto zdkona, ozrudmi to bez zbyteč-

ného o dkladu mĹnister stu u. "

Nově tak má orgán veřejné moci (jako například
soud) povinnost oznámit skutečnosti nasvěd_

čující porušení zákona o znalcích ministerstvu.
Pokud znalec udělá formáiní chybu, advokát
strany, proti níŽ posudek svědčí, na ni logicky
upozorní. Soudce nebude riskovat a ozlámí to
ministerstvu, aby sám neměI problémy. Počítám
zde s nárůstem administľativy'' protoŽe minis-
terstvo to bude muset řešit. A znalce to opět jen

otráví.

DopomůŽe zákon ke zkvalitněnĺ posudků?
V médiích se často můŽeme dočíst o nekvalitních
posudcích. Dokola se omílá několik případů' jako

třeba ocenění oKD' posudky v kauze rumbuľské
zdľavotní sestry nebo v případu lobbisty Romana
Janouška.

Jak již: bylo řečeno, znalců v Česku působí ně-

kolik tisíc. Jsem si 1lstý, że více než 95 pľocent

z nás jsou poctiví lidé. Všude jsou ale černé ovce.

I mezi poslanci, soudci, fotbalornými rozhodčími.
Pľoč by znalci měli být v,-ijimkou?

ovšem navrhovaný zákon se nesoustřeđí na
potírání nepravdivých posudků' ale na formalis-
my. Úředník totiŽ snáze dokáže formáIní pochy-

bení než chybný obsah posudku. BohuŽel stát

rezignoval na změnu znalecké legislativy jako

celku a řeší jen zákon o znalcích a prováděcí
vyhlášky.

Pozĺtivní je, že ĺoý zákon podľobně upravuje,
jak má posudek vypadat z formálního hlediska.
Nevýhodou je, že absence jakékoli z deseti vyža-

dovaných náležitostí se opět můŽe tľestat v rámci
správního řízení.

Samostatným problémem je odměňování
znalců. odměna se nezýšila 17 let a v sou-
časné době se přiznává v ĺozmezí loo aź 35o
koľun za hodinu pľáce. Naposledy se měnila k 1.

lednu 2003, kdy se průměľná mzda pohybovala
kolem 15 tisíc korun. Nyní je průměrná mzda 34

tisíc korun. Než bude přijata příslušná vyhláš-
ka, bude to 36 tisíc korun. Tomu by odpovídal
náľůst odměny aŽ na B50 korun. Návrh vyhlášky
ale počítá jen s 300 až 55o korunami za hodinu
práce' obávám se, Že tato částka nové zájemce
nepřitáhne.

Světlé stránky zákona
Zákon má ovšem i pozitivní stľánky. Nově je po

splnění předem známých podmínek právní jis-
tota jmenování. Jednou z podmínek je praxe,

která je pro všechny oboľy pět let. Lhůta ie od-
vozena od doby, za kterou může být absolvent
práv jmenován soudcem. Pozitivní je také snaha
o vytvoření metodiky. V návrhu zákor'a nakonec
zůstalo i ustanovení, že posudek musí být pravdĹ
vý. Ale byl to boj. Nakonec zvítězíl argument, Že

ľ,ćavrhovaný
ziĺř{CIn se 

'?egÔŁ!-středĺ na potíľáB'.lĺ

ffiepľavđ'výeän
p0sudką}, äle ffie
fgľĺĺaa ĺ ĺsľ,lęy. Ł, řeđ-
ník totłŽ snáze
dokáže foľnnářľlĺ
pCIchybenĺ neŽ
clrybnÝ obsah
pos{rdkL!"
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uŽ V tÍestním pIáVu figuruje nepravdiv,ý posudek
jako trestný čin.

Dalšími plusem je to, co zákon neobsahuje.
Tedy to, co se z něj podařilo odstranit. Původ-
ně mě] být zrušen S 127a občanského souđního
řádu' který mimo jiné Ííká:. ',]estĺiž,e znalecký
posudek předložený účastníkem řízeĺtí mó. ušech-
rLy zdkonem požadované nóIežĹtostĹ a obsahuje
doložku znalce o tom, že sĹ je uědom nósledkli
vědomě nepraudiuéĺlo znaleckéÍlo posudku, po-
stupuje se při prouó'děnĹ tohoto dl1kazu stejně,
jako by se jednalo o znaĺ.ecký posudek vyŽó"daný
soudem."

Snahy o zrušení tohoto paragrafu vnímám
jako zkrácení práv účastníků řízení. V návrhu
zákona byla také dlouho věIa: ,,od potrestdnĹ
znalce nelze upusti.t " Mnoho úsilí rovněŽ stáIo
odstranit navľhovanou změnu, aby k pĺovedení
pitlry postačoval jeden znaIec. Měly se tak šetřit
náklady.

Co bude zákon znamenat pro soudy
Zákon však nedopadne jen na samotné znalce.
Jak již bylo naznačeno, soudy se budou potýkat
s nárůstem agendy kvůli hlášenÍ přestupků a ná-
ľočnější v některých oborech bude už samotné
hledání znaIce.

Na změny se musí připravit i advokáti. NoVě
budou muset počítat s rizikem, že u soudu se po-
užije posudek' který sice nechalĺ vypĺacovat, ale
kvůli jeho závěrům od jeho předioŽení nakonec
upustili.

Resort spľavedlnosti bude spravovat centľál-
ní evidenci, do kteľé budou všichni znalci zapi-
sovat své posudky' Ministerstvo může umoŽnit
do evidence nahlédnout oľgánům státní spľávy.
A pokud oÍgán z této evidence zjisti, že zĺalec
vydal posudek' kteľý není ve spisu v dané věci za_

ložen, může o posudek požádaI, a to i proti vůli
zadavatele. Centrální evidenci všech posudků
pľoto považuji za riziko.

Zákon favorizuje veřejné znalecké tistavy
U soukľomoprávních ústavů zákon předpokládá,
že znalec nemůŽe takzvaně ,,sedět na duou žĹd-
lĹcĺl". Znalec můŽe psát posudky buď na sebe
jako fyzická osoba, nebo můŽe být členem sou-
kĺomopľávního znaleckého ústavu (znalecké
kanceláře). Ale pak uŽ nebude moci psát posud-
ky na sebe.

ovšem u veřejnoprávního ústavu uŽ toto ome-
zení neplatí. Zna|ec můŽe pracovat na sebe a zá-
roveň můŽe být členem veřejnopľávního ústavu.
Údajně má byr vyšší odměna pro veřejnopľávní
ústavy neŽ pro ostatní znaĺce. Ve znalecké kan-
celáři musí být dva znalci, v ústavu jen jeden.
Tedy zákon po znaleckém ústavu ani nepoŽaduje
větší kvalitu. Z praxe vím, že ve veřejnopľávních
ústavech posudky nepíší ti nejpovolanější, teđy
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profesoři a docenti, aie ti, kteří vedoucímu kateđ-
ry nemohou sepsání odmítnout.

ľlt

Zmény ve znalectví jsou značné, přijetÍ zákona
znamená velkou neznámou pro budoucí u'filoj.
Pokud stát bude zákon stľiktně uplatňovat, hrozí
masový odchod znalců, zejména zĺalctL nadšen-
ců. Vinou zákoĺa bude narůstat administrativa
i náklady, napřĺklad o povinné pojištění. Znalci
profesionálové s e přizpůs obí, příleŽĺtost ni znalci
uŽ méně' Pľoto je zde ĺizlko prodlouŽení soud-
ního řízení v případech, kdy se bude muset řešit
znalecká otázka z minoľĺtních oborů. Riziko také
vidÍm v centľáIní evidenci posudků.

Ĺukáš Křĺstek
|)łil|1el M0t)ĺ'ĺ] 1j|ŕ]!Jl'lŕ]Ĺ!l, lNl\l' Ĺ:X

Autor je znalec v oboru ekonomika.

Ve veře3ľ'loBľáv-
ľeĺeh ł}stavee!'l
pCIsudř(y !?epíšĺ ti
ľ?eipox'olaněiší'
tedy pľofęsoři
a đoeentĺ, aäe tä,

ktcřĺ veđoĺ'lc íťn'! {.j

katedry neľnohoĺ"ĺ
sepsání ođm'lít-
nsŁłt.


