
Porada s prof. Válkovou a jejími pěti kolegy o znaleckém zákonu – 16.12.20 

Pí prof. je přesvědčená, že zákon je dobrý, pomůže vytvořit standardní posudky, tedy hlavně formální 

stránku, dříve si každý dělal, co chtěl. „Změna struktury je zásah do Vašich svobod a zvyků, ale má 

sloužit k lepší srozumitelnosti.“ 

 Okruhy nejčastěji diskutovaných problémů  

1) Odměny – snažila se vylobovat vyšší, ale ministryně Schillerová byla proti. To ji nejvíce mrzí.  

2) Sankce – proč očekáváte ty největší sankce, ty statisícové jsou směrovány na znalce 

v oborech oceňování nemovitostí apod., při pokutě několika desítek tisíc by úřad měl 

zkoumat majetkové poměry, aby nebyla likvidační, nejde o trestní řízení.  Rozhoduje odbor 

MS, nikoli soud, ten to maximálně při stížnosti přezkoumává. Pojištění se nevztahuje na 

pokuty.  

3) Rozlišení začínajících a zkušených znalců. Stávající znalci budou muset dělat zkoušku až za pět 

let, nebude o odbornosti, ale o tom, jak se sžili s pravidly nového zákona. Bude to test, ty 

nebudou předem publikovány.  

4) Poradní sbory a konzultanti – bude je jmenovat MS, ti už se mohou vyjadřovat i k odborné 

kvalitě, uvítají spolupráci s fakultami a odb. společnostmi. Neměly by považovat za špatné 

alternativní, méně obvyklé postupy, ale postupy jednoznačně non lege artis.  

 

Posudek, který bude odevzdán po 1.1.2021, už musí splňovat podmínky nového zákona, i 

když byl zadán třeba v roce 2019. Snad bude zprvu určitá tolerance vůči pochybením 

(rozhodující slovo má ministryně Benešová). 

 

Orgán, který posudek uloží, musí (třeba telefonicky konzultovat souhlas znalce i lhůtu). Pokud 

to není, tak se znalec má PÍSEMNě odvolat. Nejpozději do konce uložené lhůty, ale lépe 

ihned. Když soud naléhá, tak je vhodné sdělit, že v takovém případě znalec nemůže kvalitu 

posudku garantovat. Stejně tak, když nestíhá uložený termín, tak je třeba před dovršením 

lhůty orgán písemně informovat.  

Časté odmítání a prodlužování nebude sankcionováno, pokud nebude mnoho včas udělaných 

soukromých posudků.  

Na výtku, že jsme si měli vychovat více znalců, Žukov řekl, že se to těžko dělá, když práce je 

riziková, náročná a odměny jsou mizerné. S tím se něco stane, jen kdyby všichni znalci položili 

razítko.  

 

Na stránkách MS je znalecký portál: znalci.justice.cz, kam máme pokládat dotazy (předem si 

pročíst, jestli tam už takový dotaz není).  T: 18.12, ale snad to půjde i pak.  

Odbor MS – oddělení soudních znalců a tlumočníků. Odbor insolvenční a soudních znalců, 

JUDr. Richter, Mgr. Benýšek – tel 776 602 326, 221 997 300.  

  

Deníky budou elektronické, ty zatím nejsou spuštěné. Kam se mají zatím zapisovat posudky, 

do stávajícího deníku?? Ke kontrole za rok 2020 deník nebudeme předkládat. Do znaleckého 

deníku může soud nahlédnout jen po schválení MS.  

 

Datovou schránku dostane každý znalec doporučeným dopisem od MV (do existující datové 

schránky), ale znalecká bude jiná.  Nemáme si je zřizovat sami.  

 



Chtějí udělat „kuchařku“, mají zájem o vzorové, anonymizované posudky, které by mohly 

uveřejnit na webu. Plánují i audiovizuální info.  

Cesta k soudu je znalecký úkon, lze ji účtovat. Budou nové průkazy znalce s fotkou, zatím 

nejsou.  

 


