Ombudsman a znalci
Pro vyřešení některých otázek je nutné, aby soudce či úředník využili znalostí odborníka. Se znalci
se však setkáváme také mimo soudní síň nebo úřad. Například při oceňování nemovitostí
za účelem stanovení kupní ceny. I znalci jsou jen lidé a mohou se dopouštět chyb. V tomto letáku
najdete, komu a v jakých situacích si na znalce stěžovat a co může řešit ombudsman.

Kam se mohu obrátit, pokud si chci stěžovat na znalce?
Nesouhlasíte-li s postupem znalce, můžete podat podnět u příslušného orgánu státní správy
znalecké činnosti dohlížejícího na řádný výkon znalecké činnosti. Těmito orgány jsou
 Ministerstvo spravedlnosti, jedná-li se o znalecký ústav nebo znalce jmenovaného
ministerstvem, a
 předseda krajského soudu, v jehož seznamu znalců je znalec zapsán.
Můžete k nim podat podnět, máte-li za to, že znalec například
 nevykonává svou činnost řádně a včas,
 vykonává svou činnost mimo svůj znalecký obor,
 podal znalecký posudek ve věci, z níž byl vyloučen,
 porušil mlčenlivost,
 nesprávně vyúčtuje odměnu za znalecký posudek,
 nemá potřebnou kvalifikaci nebo nesplňuje jiné podmínky pro jmenování.
Ministerstvo či předseda krajského soudu mohou podle závažnosti pochybení uložit
znalci výstrahu, zahájit přestupkové řízení, zahájit řízení o zániku práva vykonávat
znaleckou činnost nebo provést kontrolu.
Chcete-li vědět, jak ministerstvo či předseda krajského soudu s Vaším podnětem naložili,
již v podnětu požádejte o vyrozumění, které byste měli obdržet do 30 dnů.
Pro vyřízení podnětu je však často potřebné zjistit bližší okolnosti či zajistit stanovisko
poradního sboru. Může se proto stát, že Vám ve lhůtě 30 dnů sdělí, že podnět stále
prověřují a vyrozumí Vás, jakmile provedou nezbytné úkony.
Ve vyrozumění by Vás měli seznámit s úkony, které na základě Vašeho podnětu učinili,
a které řízení se znalcem zahájí. Nebo by naopak měli vysvětlit, proč je postup znalce
v pořádku.
Nesouhlasíte-li s odpovědí na podnět, můžete podat stížnost ministerstvu či předsedovi
krajského soudu, který podnět vyřizoval. Nebo se obraťte na ombudsmana.
Seznam znalců včetně oborů naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti
www.justice.cz v sekci Ostatní. V seznamu znalců rovněž zjistíte, u kterého krajského
soudu je znalec zapsán.
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Nesouhlasíte s postupem soudu?
V soudním řízení slouží znalecký posudek jako důkazní prostředek. Jste-li účastníkem
řízení, můžete soudu zaslat své výhrady či navrhnout vypracování revizního posudku.
Nesouhlasíte-li s rozhodnutím soudu, které se o znalecký posudek opírá, podejte včas
odvolání nebo jiný opravný prostředek.
Ministerstvo ani předseda soudu nemohou zasahovat do postupu soudu. Pouze soud
rozhoduje, zda ustanoví znalce, či nikoliv, kterého znalce ustanoví, zda provede znalecký
posudek jako důkaz apod.
V soudním řízení zvažte využití služeb právního zástupce. Pro více informací můžete
nahlédnout do letáku Právní pomoc na stránkách www.ochrance.cz v sekci Životní situace.

Znalec je v soudním řízení nečinný?
V rámci soudního řízení by měl nečinnost znalce řešit v prvé řadě soud
 urgencemi znalce,
 prodloužením lhůty k vypracování posudku jen v odůvodněných případech,
 uložením pořádkové pokuty,
 snížením odměny atd.
Pokud soud nečinnost znalce neřeší, napište stížnost na průtahy v řízení předsedovi
soudu, kde soudní řízení probíhá. Jestliže nesouhlasíte s vyřízením stížnosti, můžete se
obrátit na ombudsmana.
 Bližší informace k podání stížnosti na průtahy v řízení naleznete v letáku Soudy
na stránkách www.ochrance.cz v sekci Životní situace.
 Pro podání stížnosti můžete použít náš formulář Stížnost na průtahy v soudním řízení
na stránkách www.ochrance.cz v sekci Životní situace.

Čím se může zabývat ombudsman?
Ombudsman se nemůže zabývat přímo postupem znalců či znaleckých ústavů. Nemůže
hodnotit věcnou správnost znaleckých posudků.
Ombudsman se nemůže zabývat rozhodovací činností soudu (např. neprovedení posudku
jako důkazu).
Ombudsman může prověřit, zda Ministerstvo spravedlnosti a předsedové soudů řádně
vyřídili podněty a stížnosti.
K podnětu ombudsmanovi je třeba doložit vyřízení podnětu či stížnosti, se kterými
nesouhlasíte, a uvést své výhrady.
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Může se na ombudsmana obrátit rovněž znalec?
Ano, pokud nesouhlasí s postupem Ministerstva spravedlnosti či předsedů krajských
soudů.
Ombudsman se může zabývat
 postupem ministerstva a předsedů krajských soudů v přestupkovém, správním či
kontrolním řízení se znalci,
 nesouhlasem s procesem jmenování,
 nesouhlasem znalce s odvoláním z funkce,
 průtahy s vyplácením znalečného
 a dalšími postupy orgánů státní správy znalecké činnosti.
Vždy je nutné, aby se znalec nejprve sám pokusil o nápravu. K podnětu ombudsmanovi
je proto třeba doložit vyřízení stížnosti, odvolání či jiného prostředku nápravy, je-li
možné jej podat, a uvést své výhrady.
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