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Interpelace ministryně spravedlnosti ve věci úbytku soudních znalců

Vážená paní ministryně,

v souladu s ustanovením čl. 53 Ústavy České republiky a § 110 a násl. zákona č. 90/1995 Sb., o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás jako poslanec PSP ČR zvolený za Českou pirátskou
stranu obracím s touto interpelací.

V lednu letošního roku vstoupil v účinnost nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech. Ten na soudní znalce klade vyšší požadavky. Navíc zavádí vyšší pokuty za přestupky, kdy za
některé z nich znalcům hrozí pokuta až půl milionu korun. Tomu však neodpovídá výše odměn. V
důsledku toho řada z nich svou činnost ukončila a další to zvažují. Ještě v loňském roce jich bylo přes
8.186. K dnešnímu dni je to 7.007, tedy o tisíc méně. To představuje problém například pro soudy, které
čekají déle na posudky, což protahuje řízení a někdy i pobyt lidí ve vazbě.

Pro dokreslení situace z praxe uvádím reakci znalce:

„Znalecká činnost potřebovala tvrdou léčbu. Byl jsem znalcem 25 let. Je pravdou, že znalecká činnost se
poctivě dala vykonávat velice problematicky - nad posudkem jsem probděl mnoho nocí a obdržel jsem pár
korun. K tomu administrativa. Bylo to strašné. Nemohl jsem to dělat strojově, to není v mé povaze. Nikdy
jsem nechtěl někoho poškodit pro pár korun rychle vydělané odměny. To byla ta chyba. Stále jsem čekal, že
někdo udělá změny v zákoně a já se budu moci znaleckou činností poctivě živit. Někdo změny udělal, ale
dopadlo to zcela naopak.

Nová úprava je tragédie. Ukončil jsem tedy činnost znalce, i když mám několik vysokých škol a
postgraduálů. Již to není ani pro srdcaře. Činnost v důsledku přijetí nové právní úpravy ukončili i další

Česká pirátská strana – Poslanecký klub Pirátů • IČO 71339698
Malostranské nám. 7/19, 118 00 Praha 1 – Malá Strana • www.pirati.cz

Transparentní účet u banky FIO č. 2100048174/2010
1

mailto:kristyna.plasilova@pirati.cz
http://www.pirati.cz/


znalci v mém okolí. Navíc mám informaci, že ač se zvedly sazby za znalecké posudky, ministerstvo
nedostalo více peněz. Takže je ohroženo proplácení odměn.“

Na základě uvedeného se Vás dovoluji zeptat na následující:

1) Je dle Vás stávající situace vyhovující?
2) Pokud ne, jak chce ministerstvo na výše popsané problémy reagovat?
3) Je pravda, že je ohroženo proplácení odměn pro znalce?

S úctou

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
předseda poslaneckého klubu Pirátů
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