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Vážený pane předsedo, 
 
odboru insolvenčnímu a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“ či 
„správní orgán“) bylo dne 7. 7. 2022 doručeno Vaše podání týkající se užívání akademického titulu 
Ph.D. znalcem Bc. Jiřím Rulcem, se sídlem Skřivánčí kámen 556/1, 460 01 Liberec,  
IČO: 742 11 951 (dále jen „znalec“) a činnosti tohoto znalce. 
 
Tímto Vás informujeme, že znalec byl již před doručením Vašeho podání opakovaně vyzván 
k doložení osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání podle zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který jej opravňuje k užívání akademického titulu Ph.D. 
S ohledem na skutečnost, že znalec ve stanovené lhůtě požadované osvědčení nedoložil, 
ministerstvo provedlo změnu zápisu v seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
a akademický titul Ph.D. odstranilo. 
 
Dále Vás tímto informujeme, že ministerstvo z Vašeho podání seznalo, že Vaší snahou bylo 
rovněž nejspíše podání podnětu k zahájení řízení o přestupku se znalcem v souvislosti 
s vypracováním znaleckého posudku, zadaného podle Vašeho podání dne 4. 4. 2022 předsedou 
senátu Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně. 
 
Přijměte prosím informaci, že na základě Vašeho současného podání nemůže ministerstvo jednat, 
neboť v něm není srozumitelně vyřčen oznamovaný skutek. Tato okolnost je zásadní pro určení, 
zda, a případně jaké má ministerstvo ve věci činit úkony. Dovolte mi Vás proto poučit o roli 
ministerstva jakožto orgánu správního dohledu nad znalci. 
 
K přezkumu znaleckých posudků 
Ministerstvo není obecným revizním znaleckým ústavem sui generis, tedy jakýmsi státním orgánem 
příslušným k revizi znaleckých posudků. Za účelem revize znaleckého posudku se můžete 
s žádostí obrátit na osobu mající znalecké oprávnění. 
 
Ministerstvo je naopak orgánem dohledu nad řádným výkonem znalecké činnosti, který vykonává 
pouze ex offo (z moci úřední), nikoli na žádost soukromých subjektů. To znamená, že ministerstvo 
provádí státní kontrolu výkonu znalecké činnosti podle schváleného kontrolního plánu a jinak 



reaguje výkonem dohledových pravomocí pouze tehdy, dozví-li se o konkrétních skutcích, které 
naplňují skutkovou podstatu přestupků, které je ministerstvo podle účinné zákonné úpravy 
příslušné projednávat (k dnešnímu datu podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech). Jen takové oznámení je způsobilé důvodně vzbudit  
u dohledového orgánu pochybnosti o řádném výkonu činnosti znalce odůvodňující zahájení 
výkonu dohledu státu ad hoc mimo schválený kontrolní plán. 
 
K důsledkům kontroly či řízení o přestupku 
Považuji rovněž za podstatné Vám sdělit, že uplatnění dohledových pravomocí ze strany 
ministerstva, ať už v podobě zahájení kontroly nebo řízení o přestupku, je zcela nezávislé na 
soudním řízení a nemá na něj žádný přímý vliv. Z pohledu soudu je činnost znalce relevantní 
z hlediska dokazování, kdy soud v souladu s ústavními principy hodnotí výsledek znalecké 
činnosti nezávisle. Ministerstvo na znaleckou činnost dohlíží z hlediska správního dohledu  
a ochrany pořádku ve věcech veřejných. Případné zahájení přestupkového řízení se znalcem 
nemá vliv na platnost znaleckého posudku ani na jeho použitelnost v soudním či jiném řízení; 
soud ani jiný orgán veřejné moci není závěrem ministerstva o případných pochybeních znalce 
vázán a posuzuje posudek podle jiných kritérií než ministerstvo. 
 
Ke stížnosti na znalce 
Chcete-li podat podnět k zahájení řízení o přestupku, který je příslušné projednávat ministerstvo, 
je nezbytné, abyste ve svém podání jednoznačně popsal skutek, tedy jednání nebo opomenutí 
znalce, které je podle vašeho názoru protiprávní. Dále, aby bylo možné účelně vést prověřování 
tohoto skutku, Vás ministerstvo žádá, abyste označil případné listinné nebo jiné důkazy,  
o kterých víte, a v případě, že je máte k dispozici, abyste je připojil k Vašemu podnětu. Typicky se 
bude jednat o znalecký posudek, dále případné protokoly ze soudních jednání a další listiny 
způsobilé prokázat, že přestupek byl spáchán. 
 
Budete-li proto mít v budoucnu důvodné podezření, že znalec nevykonává svou činnost v oboru, 
odvětví nebo případně specializaci, pro kterou má oprávnění, nebo ji nevykonává s odbornou 
péčí, nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně, či jiným způsobem, 
který by mohl být v rozporu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem č. 254/2019 Sb., lze 
za splnění výše uvedených podmínek podat podnět k zahájení řízení z moci úřední s příslušným 
znalcem státnímu orgánu znalecké činnosti, kterým je ode dne 1. 1. 2021 výlučně Ministerstvo 
spravedlnosti. 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Markéta Tomanová 
vedoucí oddělení soudních znalců 

a tlumočníků 
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