
  

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 16. prosince 2021 

Nedostatek znalců ohrožuje justici 

Zájem o výkon znalecké činnosti soustavně klesá. Změnu trendu nepřinesl ani nový znalecký zákon. 
Pokud se odměny znalců nezvýší, může být dotčeno právo na spravedlivý proces 

Dvacáté první stanovisko názorové platformy Rozumné právo poukazuje na soustavný pokles počtu 

soudních znalců napříč obory. Ten je dán zejména nevyhovujícím systémem odměňování za výkon 

znalecké činnosti, který nereflektuje ani ekonomickou realitu dneška, ani zvýšené požadavky na 

odbornost znalců a jejich odpovědnost.  

„Oprávněné požadavky na kvalitní výkon znalecké činnosti se mohou minout účinkem, pokud není 

zajištěno dostatečné personální obsazení znalců v jednotlivých oborech či specializacích. Není-li přístup 

ke znaleckým posudkům zajištěn z důvodu kapacitních omezení, může dojít ke zpomalení či dokonce 

omezení přístupu ke spravedlnosti“ vyjádřil obavu členů platformy Rozumné právo advokát Robert 

Neruda. 

Prvního ledna tohoto roku nabyl účinnosti nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech, jehož cílem mělo být především zlepšení standardu kvality činnosti znalců, zejména pak 

kvality znaleckých posudků. Současně s tím ale nedošlo k výraznější změně systému odměňování 

znalců. Podstatné zpřísnění regulace znalecké činnosti bez uspokojivého vyřešení odměňování však 

může trend úbytku znalců, dle názorů členů Rozumného práva, ještě prohloubit.   

Mezi důvody, které znalci pro ukončení své znalecké činnosti nejčastěji uvádějí, patří vysoká náročnost 

úkolu a odpovědnost, se kterými nekoresponduje odměna, jež je neporovnatelná s odměnou, kterou 

příslušné fyzické nebo právnické osoby mohou získat v daném oboru jinou, neznaleckou činností. 

Rozumné právo proto vyzývá ministerstvo spravedlnosti, aby vypracovalo novou koncepci odměňování 

znalců, která by lépe motivovala znalce k setrvání v této profesi, a ke zvýšení počtu zájemců o znaleckou 

činnost, a to zejména v těch oborech a odvětvích, ve kterých je znalců nedostatek. 

Členové platformy Rozumné právo jsou připraveni poskytnout veřejným institucím svou součinnost 

a expertízu při řešení nové koncepce v této oblasti. 

Kontakt pro média: 

Klára Donathová, tajemnik@rozumnepravo.cz 
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Názorová platforma Rozumné právo je nezávislá expertní skupina právníků působících v nejrůznějších oborech 

práva v praxi i v akademii. Jejím cílem je poskytnout vládě, parlamentu a dalším veřejným institucím odbornou 

oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit jako rezervoár podnětů pro jejich 

racionální implementaci v tuzemských podmínkách. Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou 

stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez 

nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky 

organizací, v nichž členové názorové platformy působí. 


