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Vedení evidence znaleckých posudků 

Evidence posudků 

• je informační systém veřejné správy 

• je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup 

• nahrazuje povinnost vést znalecký deník 

• obsahuje převážně neveřejné údaje o jednotlivých znaleckých 

posudcích zpracovávaných znalcem 

• obsahuje veřejné údaje o celkovém počtu znaleckých 

posudků zpracovaných znalcem v jednotlivých letech a o celkovém počtu 

zadaných, dosud znalcem nezpracovaných znaleckých posudků 

• je spravována Ministerstvem spravedlnosti 

Znalec je povinen zapsat do evidence posudků 

do 5 pracovních dnů* ode dne zadání znaleckého posudku, případně ode dne, kdy 

nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže, následující údaje: (§ 29 odst. 3 

ZZKÚ) 

a) den zadání znaleckého posudku; 

b) den podání, případně den vysvětlení nebo doplnění znaleckého posudku; 

c) předmět znaleckého posudku; 

d) obor a odvětví, případně specializaci, ve kterých má být podán znalecký posudek; 

e) označení zadavatele znaleckého posudku; 

f) označení znalce a osob, které se podílely na zpracování znaleckého posudku; 

g) termín pro vyhotovení znaleckého posudku; 

h) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci; a 

i) údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném. 

Shora uvedené údaje jsou neveřejné. 

* Lhůta 5 dnů se váže ke každému jednotlivému výše uvedenému údaji. Počítána je od 

okamžiku, kdy znalec každý jednotlivý údaj zná (nastala rozhodná skutečnost a s touto je 

seznámen).  
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Další údaje vedené Ministerstvem spravedlnosti v evidenci posudků 

pro každého znalce: (§ 29 odst. 4 ZZKÚ) 

a)celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné moci v 

jednotlivých letech; 

b)celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními zadavateli v 

jednotlivých letech; 

c)celkový počet zpracovaných znaleckých posudků v jednotlivých letech; 

d)počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány 

veřejné moci; 

e)počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními 

zadavateli; 

f)celkový počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků. 

Shora uvedené údaje jsou neveřejné s výjimkou údajů pod písmenem c) a f), které 

jsou veřejné. 

Podrobnosti o způsobu vedení evidence posudků stanoví vyhláška, kterou se 

provádějí některá ustanovení ZZKÚ. 

Evidence znaleckých posudků (evidence posudků) nahrazuje písemně, popř. 
elektronicky vedený znalecký deník, a to s účinností od 1. 1. 2021. Do 31. 12. 2020 jsou 
znalci povinni vést znalecký deník dosavadním způsobem, tzn. v souladu se zákonem č. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

Do evidence posudků budou znalci přistupovat vzdáleně prostřednictvím přihlašovacích 
údajů, které jim budou přiděleny. 

Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence 
znaleckých posudků, jímž bude podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „znalecký zákon“), nahrazeno vedení 
znaleckého deníku. Do data zpřístupnění tohoto systému se na znalce povinnost 
provádět zápisy do evidence posudků podle § 29 odst. 2 znaleckého zákona nebude 
vztahovat, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné 
nezavazuje). Ze stejného důvodu nebudou znalci povinni uvádět ve znalecké doložce 
číslo položky, pod kterou je znalecký posudek zapsán v evidenci posudků, jak jim jinak 
ukládá § 28 odst. 7 znaleckého zákona. O termínu spuštění evidence znaleckých 
posudků  budou znalci s dostatečným, nejméně měsíčním předstihem informováni, a to 
prostřednictvím webového portálu Ministerstva spravedlnosti na 
adrese https://znalci.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si ministerstvo dovoluje 
znalce vyzvat. Spolu s oznámením o spuštění evidence posudků obdrží znalci i potřebné 
technické informace k dálkovému přístupu do systému. 

https://znalci.justice.cz/
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Další informace o způsobu vedení evidence posudků naleznete zde. 

http://znalci.justice.cz/povinnosti/vedeni-evidence/

