Komora soudních znalců ČR

EuroExpert
The Organisation for European Expert Associations

Vážený pán
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
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Věc: Podnět k nápravě a pozvánka na mezinárodní konferenci znalců a expertů

Vážený pane vicepremiére,
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 někdejší Vaši podporu (viz příloha) k očekávané
nápravě v oblasti soudního znalectví v ČR, které trpí zejména nepřiměřeným doceněním
velice zodpovědné znalecké činnosti, a to jak v oblasti jejího honorování, tak nízké
legislativní podpory ke zlepšení podmínek výkonu činnosti znalců.

Možná nevíte, že např. Ministerstvo financí již mnoho let, tedy i v době kdy současný
pan premiér byl ministrem financí, v souladu se stanovisky krajských soudů stále zastává
zásadní názor, že řešením správy znalecké činnosti by bylo zřízení Komory soudních znalců
zákonem. 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 se Vy a pan premiér názorově shodnete na aplikaci některého v zahraničí
ověřeného modelu zákona zahrnujícího samosprávnou komoru, který dlouhodobě podporuje
např. Ministerstvo financí, pak s přihlédnutím k Vašim funkcím lze nepochybně takový model
prosadit ve vládě i v PSP. Kromě toho se 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. Podle našich informací pokud alespoň dva členové vlády ve shodě
navrhnou nařízením vlády změnu úhradové vyhlášky, pak tato změna platí operativně ve
zrychleném režimu a zcela nezávisle na přijetí nového zákona o znalcích.
Současně s poděkováním za Váš pozitivní přístup ke znalecké problematice nám
dovolte, abychom Vás pozvali jako čestného hosta na naši tradiční již 16. mezinárodní
konferenci v Praze. Podrobnosti akce jsou na: www.expertconf.com
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