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Znalecké obory a odvětví
Seznam znaleckých oborů a odvětví stanovuje ministerstvo spravedlnosti vyhláškou
(současně 505/2020 Sb.). Seznam oborů je součástí zákona jako příloha – snad vždy
budou shodné…
- odvětví pro obor ekonomika: seznam je nově velmi rozparcelován
. Finance na finanční řízení
. Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje
. Oceňování cenných papírů
. Oceňování drahých kovů, kamenů a klenotů
. Oceňování ICT
. Oceňování lesa, rostlinstva a nerostů
. Oceňování movitých věcí hmotných
. Oceňování movitých věcí nehmotných
. Oceňování nemovitých věcí
. Oceňování obchodních závodů
. Oceňování předmětů kulturní hodnoty
. Oceňování služeb
. Oceňování zvířat a zvěře
. Odměny
. Účetnictví
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Aktuální stav počtu znaleckých ústavů a znalců
Znalecké ústavy (kanceláře) i znalci mohou být zapsaní také ve
více než jednom oboru znalecké činnosti (viz dále)
Rozdělení je nyní ještě prezentováno dle sídla právnické osoby,
resp. dle obvodu krajského soudu, v němž má znalec bydliště;
výkon činnosti není geograficky na území ČR omezen (bude
změna)
K 1. únoru 2017 bylo v Ústředním seznamu znalců zapsáno 9 129 znalců
K 1. únoru 2018 bylo v Ústředním seznamu znalců zapsáno 8 810 znalců
K 1. říjnu 2018 bylo v Ústředním seznamu znalců zapsáno 8 622 znalců
K 30. září 2021 bylo v Ústředním seznamu znalců zapsáno 6 586 znalců
K 1. únoru 2017 bylo v Ústředním seznamu znaleckých ústavů 322 znal. úst. / kanceláří
K 1. únoru 2018 bylo v Ústředním seznamu znaleckých ústavů 324 znal. úst. / kanceláří
K 1. říjnu 2018 bylo v Ústředním seznamu znaleckých ústavů 324 znal. úst. / kanceláří
K 30. září 2021 bylo v Ústředním seznamu znaleckých ústavů 282 znal. úst. / kanceláří
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Vývoj počtu znaleckých ústavů / kanceláří
Klesá počet zapsaných právnických osob
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Aktuální stav počtu znaleckých ústavů / kanceláří
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Vývoj počtu znalců
Velmi rychle klesá počet znalců – srov. s vyjádřením Ministryně spravedlnosti ČR

ZNALECTVÍ

Vývoj počtu znalců v oboru ekonomika

Významný pokles počtu znalců
pokračuje několik let, nejedná se
o trend doby
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Vývoj počtu znalců v oboru ekonomika – dle odvětví
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Proces získání oprávnění vykonávat znaleckou činnost –
fyzické osoby
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Podání žádosG o jmenování / návrh na jmenování
Fyzická osoba se stane znalcem na základě:
i)
své žádosti – podání žádosti
ii)
návrhu orgánem veřejné moci, vědeckou institucí, vysokou školou či jinou
právnickou osobou) – podání návrhu
Document

Žadatel podává žádost na příslušný krajský soud, jenž je krajským soudem v obvodu
bydliště uchazeče.

Není zákonem či vyhláškou definovaný formulář žádosti, lze se inspirovat formulářem,
který pro tyto účely zveřejnil Krajský soud v Praze – (viz:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=21&j=31&k=5654&d=329864)
Document
Organizace podá návrh na příslušný krajský soud (v obvodu něhož má navržená osoba
bydliště) nebo ministerstvo spravedlnosti

Rovněž není zákonem či vyhláškou definovaný formulář návrhu na jmenování, lze se
inspirovat formulářem, který pro tyto účely zveřejnil Krajský soud v Praze – (viz
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=21&j=31&k=5654&d=329864)
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Podání žádosti o jmenování / návrh na jmenování
Na jmenování není ze zákona nárok (!?): diskuze ohledně procesního režimu jmenování znalců
–

Právní věty ústavního soudu před naby6m účinnos: správního řádu
•

•

–

Právní věta ústavního soudu po naby6 účinnos: správního řádu (tj. od 1. 1. 2006)
•

–

Sp. zn. I. ÚS 178/03: „..Jmenování konkrétních osob do znalecké funkce závisí na uvážení krajského soudu.
Jinými slovy každému, kdo požádá o jmenování znalcem, nevzniká, ani při splnění všech zákonných podmínek,
právní nárok na to, aby znalcem jmenován skutečně byl. Jmenování do funkce znalce tudíž nelze považovat za
právo každého občana...“
Sp. zn. II. ÚS 153/04: „... Neexistuje právní nárok na to, být jmenován soudním znalcem, a dále rozvažování o
žádos\ osoby o jmenování soudním znalcem se neděje v režimu správního řádu...“
Sp. zn. III. ÚS 2245/10: „... Jmenováním znalců v podstatě soudy vytvářejí okruh osob, na které se hodlají
obracet s otázkami spadajícími do sféry jejich odbornos\. Počet soudy požadovaných znaleckých posouzení je
omezený a je menší než počet odborníků v dané oblas\, kteří splňují předpoklady stát se znalcem. Jmenování
znalce či nevyhovění žádos\ o jmenování není výsledkem zkoušky odborných znalos` příslušné osoby či
výsledkem srovnávání s ,uchazečem' jiným, kdy by se postupovalo podle nějakých formálních kritérií.
Skutečnost, že ne každý může být jmenován soudním znalcem, není zákonným omezením základního práva…”.
– Jinak se Ústavní soud odkázal na původní rozhodnu` II. ÚS 153/04

Odborné názory:
•

•
•

Ševčík et al. 2015, s 53: jsou toho názoru, že proces jmenování znalce je správním řízením podle správního řádu
účinného od 1.1.2006, a poukazují na to, že historická rozhodnu` ÚS ve věci názoru, že jmenování znalcem není
správním řízením dozná v budoucnu nejspíše změny (jde to\ž o to že původní rozhodnu` ÚS byly činěny na
základě původního správního řádu z roku 1967).
Dörﬂ 2009, s 17: je názoru, že jmenování znalce je správním řízením a poukazuje na to, že zákon by měl
obsahovat speciální procesní ustanovení ke jmenování znalců, když současné znění považuje za nedostatečné
Křístek 2013, s 71: poukazuje na rozhodnu` Evropského soudního dvora, z něhož dovozuje, že na jmenování
musí být po splnění podmínek právní nárok.
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Podmínky pro jmenování znalcem – účetní evidence
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Podmínky pro jmenování znalcem – ceny a odhady movitých věcí
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Podmínky pro jmenování znalcem – ceny a odhady strojů a zařízení
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Podmínky pro jmenování znalcem – ceny a odhady nemovitostí
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Podmínky pro jmenování znalcem – ceny a odhady podniků
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Podmínky pro jmenování znalcem – ceny a odhady motorových vozidel
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…. Dotazy a připomínky

Pěkný zbytek dne!
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