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Preambule 

Unie odpovědných znalců, z. ú. (dále jen „unie“) vznikla v souvislosti s platným zněním nového 

zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a 

skutečností, že jmenování znalců bude od 1. 1. 2021 po splnění několika podmínek nárokové. 

Toto sebou přináší mnoho nejistot a otázek. Unie si proto klade za cíl sdružovat aktivní a 

odpovědné znalce či odborníky z dalších souvisejících odvětví, kterým přináší zázemí pro 

networking, edukační činnost a ve spolupráci se svými členy napomáhat veřejnosti orientovat 

se v problematice znalectví a především šířit dobré jméno znalecké činnosti.  

 

Etický kodex Unie odpovědných znalců, z. ú. (dále jen „kodex“) je základním dokumentem 

popisujícím etické a profesní zásady členů unie. Účelem kodexu je snaha o neustálé zvyšování 

kvality činnosti znalců a odborníků z dalších souvisejících odvětví a tím přispět ke zvýšení 

důvěry veřejnosti ve znaleckou činnost. 

 

Předmět úpravy 

1. Etický kodex obsahuje etické a profesní požadavky kladené na činnost členů unie.  

2. Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny fyzické a právnické osoby, kteří 

jsou platnými členy. 

 

Základní zásady 

1. Člen jedná při znalecké činnosti vždy nezávisle a nestraně. 

2. Člen jedná vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby přispíval k vážnosti 

znalecké či jiné odborné činnosti. 

3. Člen zpracovává posudky pouze v oboru, pro něž disponuje znaleckým oprávněním.  

4. Člen podává přezkoumatelné, nezávislé, odborné a obecně srozumitelné výstupy. 

5. Člen je povinen při své činnosti dodržovat a dbát platných zákonů, nařízení a norem. 

6. Člen zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu znalecké 

činnosti. 
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7. Člen dodržuje zásady nestrannosti, objektivnosti a odbornosti činnosti bez ohledu 

na zájmy objednatele. 

8. Člen se vyvaruje činností, která se neslučují s řádným výkonem znalecké činnosti a 

které by mohly snížit důvěru unie a znaleckého stavu. 

9. Člen jedná nestranně, nezávisle, objektivně, a bez sledování osobního prospěchu tak, 

aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost unie a celého oboru znalectví.  

 

 

Osvěta a odpovědnost 

1. Člen působí na šíření dobrého jména unie a znaleckého stavu. 

2. Člen napomáhá veřejnosti orientovat se v problematice znalectví.  

3. Člen si je plně vědom povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem 

své činnosti, a proto udržuje platné pojištění odpovědnosti s nadstandardním limitem 

pojistného plnění. 

 

Vzdělávání 

1. Člen vykonává činnost ve svém oboru na nejvyšší možné odborné úrovni. 

2. Člen sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou 

kvalifikaci.  Současně si své vzdělání průběžně prohlubuje a doplňuje. 

3. Člen je aktivní v networkingu, v rámci kterého sdílí své zkušenosti a znalosti s ostatními 

členy.  

 

Závěrečná ustanovení 

1. Respektování etických a profesních pravidel je věcí cti každého člena. Bez jejich 

dodržování nelze dostát profesní povinnosti člena unie. 

2. Porušením kodexu může dojít k vyloučení člena z unie. O vyloučení rozhoduje na 

základě vážnosti porušení president unie.  
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Účinnost  

Tento Kodex nabývá účinnosti dne 1. října 2020. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 25. září 2020   Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.    

                 president unie 


