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V Praze dne 24. 9. 2018

Věc: Podnět k nápravě a pozvánka na mezinárodní konferenci znalců a expertů
Vážený pane premiére,
vzhledem k velmi kritické diskusi, která proběhla v PSP při projednávání vládního
návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech dne 25.5.2018 je
naivní předpokládat, že předložený návrh lze v druhém čtení vylepšit tak, aby jej poslanci,
kteří mají o znalecké činnosti alespoň minimální znalosti, mohli s čistým svědomím schválit.
Hlasování v prvním čtení především neuvěřitelně velkým počtem poslanců, kteří se zdrželi
hlasování, prokázalo, že mnoho poslanců o znalecké činnosti nic neví.
Dovolte, abychom Vám připomněli, že Ministerstvo financí již mnoho let včetně
těch, kdy Vy jste byl ministrem financí, opakovaně v souladu se stanovisky krajských
soudů zastává zásadní názor, že řešením správy znalecké činnosti by bylo zřízení Komory
soudních znalců zákonem (např. čj. MF-6208/2013/29 ze dne 24.6.2013). Komora by ulehčila
státní správě, protože by všechny tyto práce převzala, jako je tomu v jiných zákonem
zřízených komorách, např. lékařů nebo advokátů. Samosprávná znalecká organizace existuje
již 100 let v Rakousku, kde je zákonem zřízen Hauptverband der allgemein beeideten und
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs. Rakousko se přitom velikostí země,
počtem obyvatel i počtem znalců blíží České republice. V mnohem větším Německu je
zastřešujícím orgánem jednotlivých zemských svazů Bundesverband öffentlich bestellter und
vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.
Pokud zastáváte názorovou shodu v aplikaci některého v zahraničí ověřeného modelu
zákona zahrnujícího samosprávnou komoru s dřívějším předsedou PSP a současným 1.
místopředsedou vlády a ministrem Janem Hamáčkem ve věci nové právní úpravy soudního
znalectví - dopis čj. PS 2017/009509 ze dne 25.8.2017, kterým odpověděl k námi avizovaným
kolizím návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, pak
lze nepochybně takový zákon se samosprávnou komorou prosadit ve vládě i v PSP. Kromě
toho se s přihlédnutím k Vašim funkcím domníváme, že nyní již je ve Vašich silách nařídit
příslušným resortům adekvátní nápravu dehonestujícího stavu již 16 let nevalorizovaných
odměn znalců začínajících na superhrubých 100 Kč/h (!!!). K tomu není třeba nový zákon, ale

stačí pouze vyhláška. Změnu úhradové vyhlášky je možné řešit nařízením vlády, které lze
projednat ve zrychleném režimu a zcela nezávisle na přijetí nového zákona o znalcích.
Závěrem si dovolujeme připomenout, že letos v srpnu Vám byly osobně předány nám
důvěrně známé písemné materiály včetně návrhu zákona o znalcích, který obsahuje i zřízení
komory. Za Váš příslib, že se tím budete zabývat, děkujeme.
Vážený pane premiére, dovolujeme si Vás pozvat jako významného čestného hosta na
naši tradiční již 16. mezinárodní konferenci v Praze. Podrobnosti akce jsou na:
www.expertconf.com.

S úctou

Ing. Vladimír V á c h a
předseda představenstva KSZ ČR

Ing. Jindřich K r a t ě n a, CSc.
prezident EuroExpertu

Příloha:
Dopis předsedy PSP čj. PS 2017/009509 ze dne 25.8.2017

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: 774 550 965, e-mail: ksz@volny.cz
www.kszcr.cz

