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Adresováno:

úŘnou vlÁov ěn

Ministerstvu spravedlnosti ČR
Poslanecké sněmovně PARLAMENTU ěn
Senátu PARLAttllenrU čn
věc: proh!ášení zástupců profesní základnv znalců a znaleckÝch ústavů
zapsanÝch v seznamu portálu www.iustice.cz a partnerskÝch orqanizací

Yážení,nížeuvedenými podpisy stvrzujeme kritické konstatování stavu, kdy stát nejen
že neprávem dlouhodobě prezentuje znaleckou expertní činnost jako funkci na nízkéúrovni
společenskéa odborné prestiže, ale nad to se k této velice specifické a nezbytné disciplině
zcela nepřiměřeně chová, což potvzují jak stávající,tak údajně plánované dehonestující
podmínky výkonu znalecké funkce a nízce regulované odměňování neznající v podmínkách
CR valorizaci již předlouhých 16 let, v čemžjsme již bohužel raritou nejen v rámci EU.
Jak jsme opakovaně upozorňovali, projednávaný návrh zákona o znalcích věc nejen že
nenapraví, ale znalecký stav fakticky pohřbí na celou řadu let, kdy dnes je zkušená
generace znalcŮ znechucena stavem a dobrovolně ukončuje činnost, a to zcela bez náhrady
a bez předání svých zkušeností novým adeptům soudního znalectví, kteří v požadované
kvalitě chybí a chybět nadále budou, protože se ve své privátní odborné praxi uživímnohem
lépe a jistě s nižšímírou odpovědností včetně té trestní, která znalce provází stále.
Ve spektru konstatování faktu, že značná část znaleckých schopností je nejen u
atypických posouzení fakticky nepřenosná a nelze se jí tak ani nikde jinak naučit-fule o
trvalÝ deficitní propad odborníků.což ie bohužel situace ilž nvní skutečností ve více
oborech. a to nlkoli z důvodůna našístraně. nebot'dozor i orqanizaci nad znaleckou
činnostíměl a dle chvstaného zákona má mít nadále vÝhradně stát. bohužel ieště více
odtrženě od skutečnÝch potřeb znalectví. to vše za stavu. kdv stát iiž mnoha minu!Ými
letv dostatečně přesvědčil. že na to odborně ani organizaěně sám nestačí.
Negativní dopad tohoto macešskéhopřístupu však paradoxně zraňuje i stát samotný, a to
v ekonomické likvidaci svých vlastních státních znaleckých ústavůz l|.oddílu seznamu ZÚ,
ktených z dŮvodů dlouhodobě neúnosných podmínek za posledních 10 let ubylo více než
40o/o(!!), znalců fyz. osob pak více než 20o/o(|), když kaus vyžadujícíchznaleckou asistenci

zjevně neubylo - právě naopak a znalecké expertizy jsou stále složitější!
TěŽko potom mŮže stát činit nátlak na vědecké instituce, vysoké školy a dalšíznalecká
pracoviŠtě, aby si co největšíčást svých nákladů financovaly svou vedlejší činností,když jim
to v případě soudního znalectví, které je v řadě případůskutečnou aplikací vědy v praxi, ani
elementárně neumožní a sám tak přichází o fiskální daně-negativní výsledek se již dostavil,
jak ukazujívýše uvedená číslaznačnéhopropadu u těch největších znaleckých kapacit.
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Jako přímíúčastníciakce můžemedoložit, že již v roce 2012 upozorňovalo na nízkévyužití
potenciálu profesních sdruženígrémium profesních Komor vzniklých ze zákona, které
nezájem a neúčelnézasahování státu do svých pravomocítaké plošně registrovaly, přičemž
tento trend se bohužel nezastavil a ukazuje se, že stát dokonce v případě znalecké činnosti
legislativní úpravou přímo zasahuje do striktní znalecké nezávislosti, v mnoha praktických
parametrech novely pak nepřímo i do nezbytné znalecké mlčenlivosti a diskrétnosti, potažmo
se dostává i do kolize se zde nijak řešeným GDPR, což je tristní.
Pak mohou výše uvedená fakta jen obtížněvyvrátit jakákoli stále opakovaná zdůvodňování
příslušných zástupců státu, že to či ono nejde či prY bude po jakýchsi stále upravovaných
novelách fungovat od data..., atd... Bohužel naprosto nic neplatí, paradoxně ani operativní
zaúkolovánístátu (Ministerstva spravedlnosti ČR) plynoucí ználezu Ústavního soudu Čn ej.
Pl. US 13114z15.9.2015 k ústavnístížnosti
šestnácti senátorů PSP ČR jižzr.2014(|l).
Je tak nezbytné zabránit dalšímu decimování znaleckého stavu v ČRa odmítnout podmínky
výkonu funkce znalce dle projednávaného nového zákona o znalcích, ktený negativní vývoj
nezlepší, ale ještě jej prohloubí!
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