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I n f o r m a c e 
 

Ministerstva spravedlnosti jako orgánu státní správy znalecké činnosti 
 určená pro zadavatele znaleckých posudků  
v průběhu přechodného období do 1. 1. 2026  

 
 

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán státní správy znalecké činnosti tímto podává, za účelem 
odstranění případných pochybností, následující informaci určenou všem zájemcům o služby 
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, tj. potencionálním zadavatelům znaleckých 
posudků zpracovávaných pro soudní a jiná řízení a znaleckých posudků určených k jiným účelům, 
včetně znaleckých posudků poptávaných na základě veřejné zakázky: 
 
Podle § 48 zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 
účinného od 1. 1. 2021, mají znalci podle § 46 a 47, kteří získali oprávnění k výkonu znalecké 
činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, oprávnění vykonávat znaleckou 
činnost pro stejné obory, odvětví a specializaci, pro které získali oprávnění k výkonu znalecké 
činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb. účinného do 31. 12. 2020. 

Shora uvedené přechodné ustanovení znaleckého zákona opravňuje znalce, znalecké 
kanceláře (dříve znalecké ústavy zapsané v I. oddílu znaleckých ústavů) a znalecké ústavy 
(dříve znalecké ústavy zapsané ve II. oddílu znaleckých ústavů) vykonávat v průběhu 
přechodného období končícího dnem 1. 1. 2026 (viz § 46 odst. 2 a § 47 odst. 4 zákona 
č. 254/2019 Sb.) znaleckou činnost v oborech, odvětvích a specializacích strukturovaných 
podle předchozí právní úpravy.  
 
Skutečnost, že určitý znalec, znalecká kancelář či znalecký ústav vykonává znaleckou činnost 
na základě znaleckého oprávnění získaného podle předchozí právní úpravy, je zřejmá ze zápisu 
příslušného subjektu v seznamu znalců (https://seznat.justice.cz/), konkrétně z příznaku 
„(36/1967 Sb.)“ uvedeného u oboru a odvětví daného subjektu. 
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Znalecká oprávnění strukturovaná do oborů, odvětví a specializací podle dřívější právní úpravy 
a podle současné právní úpravy jsou rovnocenná.  
 
Při zadávání znaleckých posudků v průběhu přechodného období do 1. 1. 2026 tedy není 
důvod omezovat výběr znalce, znalecké kanceláře či znaleckého ústavu pouze 
na subjekty disponující znaleckým oprávněním ve struktuře oborů a odvětví podle 
zákona č. 254/2019 Sb., resp. vyhlášky č. 505/2020 Sb., ale je třeba respektovat obory, 
odvětví a specializace tak, jak v nich byli jmenováni znalci a zapsány znalecké ústavy 
podle předchozí úpravy zákonem č. 36/1967 Sb.  
 
Zároveň je nezbytné, aby potencionální zadavatel při posuzování, zda znalec, znalecká 
kancelář nebo znalecký ústav disponuje znaleckou odborností vyžadovanou pro splnění 
znaleckého úkolu, uplatnil materiální kritérium, to znamená, aby se zaměřil 
na obsahovou náplň znaleckého oprávnění konkrétního znalce, znalecké kanceláře 
či znaleckého ústavu ve vztahu k předmětu požadované znalecké expertizy.  
 
Pro úplnost je nicméně nutné připomenout, že znalecká oprávnění získaná podle zákona 
č. 36/1967 Sb. zaniknou ze zákona ke dni 1. 1. 2026, nedojde-li k jejich dřívějšímu zániku 
z jiného právního důvodu.  
 

 

         Mgr. Jan Benýšek 
 ředitel odboru insolvenčního  
          a soudních znalců 
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