
Z A K L Á D A C Í  L I S T I N A  P R O F E S N Í  O R G A N I Z A C E  
 
 

Čl. I 
Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. 
Trvale bytem: U Pily 270/2, 370 01 České Budějovice 
 dat. nar. 19. března 1972 
(dále jen „zakladatel“) 
 
 
 
 
zakládá podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  
 

Ú S T A V 

 

II. 

Název a sídlo ústavu 

1. Název ústavu: Unie odpovědných znalců, z. ú. (dále jen „ústav“). 

2. Sídlo ústavu: Praha.  

3. Ústav může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území ČR. 

 

III. 

Doba trvání ústavu 

1. Ústav se zakládá na dobu neurčitou.  

 

IV. 

Účel ústavu a předmět činnosti 

1. Ústav se zakládá za účelem vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání a výkonu praxe znalců a 
dalších odborníků na území ČR. 

2. Za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku ústav realizuje zejména tyto činnosti:  

• sdružuje znalce, znalecké kanceláře a ústavy a další odborníky; 

• provádí osvětovou a edukační činnost; 

• vyjednává pro členy pojištění profesní odpovědnosti; 

• pomáhá veřejnosti se orientovat v problematice 

• vydává odborné publikace; 

• podporuje networking; 

• vytváří metodiky a manuály; 

• dbá na etické jednání svých členů. 

 

 



V. 

Podmínky realizace činností ústavu 

1. Ústav poskytuje služby podle čl. IV této zakládací listiny znalcům a dalším odborným osobám, ať již 
právnickým či fyzickým. 

2. Podmínky účasti na akcích organizovaných ústavem budou vždy s předstihem zveřejněny na 
internetových stránkách ústavu. 

3. Přístup na internetové stránky bude umožněn každému uživateli sítě Internet. 

4. Služby ústavu mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu. Výše úplaty 
se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude k 
dispozici v sídle ústavu. 

5. Správní rada ústavu je oprávněna upravit podrobněji podmínky pro konkrétní realizaci činností 
ústavu. 

 

VI. 

Doplňková činnost (podnikání) 

1. Kromě činností uvedených v čl. IV má ústav tyto doplňkové činnosti: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

2. Doplňkové činnosti realizuje ústav tak, aby účelně využil svůj majetek, ale tak, aby nedocházelo 
k omezování činností uvedených v čl. IV. 

 

VII. 

Orgány ústavu 

1. Orgány ústavu jsou: 

a) správní rada, 

b) president. 

 

VIII. 

Správní rada 

1. Správní rada má minimálně 3 členy.  

2. Pokud se z jakéhokoli důvodu uvolní místo člena správní rady, zakladatel nejpozději do zasedání 
příští správní rady jmenuje na uvolněné místo nového člena správní rady. Jestliže zakladatel 
nejmenuje na uvolněné místo nového člena správní rady v uvedeném termínu, nového člena zvolí 
správní rada, přičemž vybírá z Řádných členů ústavu. 

3. Funkční období správní rady je tříleté. 

4. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být jmenován opakovaně.  

5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 

6. Členové první správní rady jsou:  
 
Ing. Vít Lidinský, Ph.D.  trvale bytem Jeseniova 500/8, 130 00 Praha 

dat. nar. 1. ledna 1982 

 



Ing. Pavel Liška trvale bytem Sídliště 2 339, Sedlice, 387 32 Sedlice 

dat. nar. 26. ledna 1990 

 

 

Ing. Stanislav Hlavatý trvale bytem V Ráji 1734, 530 02 Pardubice 

dat. nar. 30. června 1965 

 

7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. 

8. Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká: 

a) uplynutí funkčního období, 

b) odvoláním zakladatelem,  

c) vzdáním se funkce; tuto skutečnost musí člen správní rady oznámit předsedovi správní rady 
písemně. Odstupuje-li z funkce předseda správní rady, doručuje písemné odstoupení všem 
ostatním členům správní rady.  

d) úmrtím,  

e) ztrátou bezúhonnosti. 

9. Pokud člen správní rady nevykonává odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní se zasedání správní 
rady nebo poškodí zájmy ústavu, může správní rada požádat zakladatele o jeho odvolání z funkce 
člena správní rady.  

10. Správní rada bezodkladně informuje zakladatele o tom, že se uvolnilo místo člena správní rady. 

11.  Správní rada jedná nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní 
rady, věcné podklady pro jednání připravuje president, který se může jednání správní rady účastnit; 
požádá-li zakladatel při jednání správní rady o slovo, musí jim být uděleno. 

12.  Pokud to vyžadují okolnosti, může zasedání mimořádně svolat kterýkoliv člen správní rady. 

13.  Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti v ustanoveních § 410 až 412 
občanského zákoníku, a to nadpoloviční většinou hlasů členů správní rady, přičemž je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady, i v takovém případě je však 
k přijetí rozhodnutí třeba hlasů nadpoloviční většiny všech členů správní rady.  

14. Správní rada může vydat statut ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho 
činnosti. 

15. Zakladatel může stanovit, že členům správní rady náleží za výkon funkce odměna a způsob jejího 
určení. 

 

IX. 

President 

1. President je statutárním orgánem ústavu. 

2. Ve vztahu k zaměstnancům ústavu je president vedoucím pracovníkem organizace. 

3. President zejména: 

a) rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

b) zastupuje ústav a jedná jeho jménem 

c) řídí běžný chod ústavu 



d) odpovídá za realizaci činností ústavu a za provádění doplňkových činností, 

e) odpovídá za řádné vedení předepsané účetní evidence, 

f) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu, 

g) obsahově připravuje jednání správní rady. 

4. Odměnu presidenta za výkon funkce a způsob jejího určení stanoví správní rada s přihlédnutím k 
finanční situaci ústavu. 

Presidenta volí a odvolává správní rada. Prvním presidentem ústavu je Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., 
trvale bytem: U Pily 270/2, 370 01 České Budějovice, dat. nar. 19. března 1972 

 

X. 

Jednání za ústav 

1. Za ústav jedná president takto: 

a) v běžných záležitostech zastupuje ústav ve všech věcech samostatně. 

b) podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ústavu připojí president 
svůj podpis. 

2. K jednáním dle ustanovení § 412 občanského zákoníku musí správní rada udělit předchozí písemný 
souhlas. Souhlas správní rady je vyžadován i v případě, že jde o dispozici s nemovitým majetkem či 
movitým majetkem v hodnotě nad 100.000, nebo o uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro ústav 
závazek nebo pohledávka vyšší než 100.000,- Kč. 

 

XI. 

Vnitřní organizace ústavu 

1. Každá osoba fyzická či právnická, která je znalcem či odborníkem může písemnou žádostí 
adresovanou presidentovi ústavu požádat o členství v ústavu. Nedílnou součástí této žádosti 
je i čestné prohlášení, kterým bude žadatel deklarovat splnění podmínky sedmi let praxe 
v oboru, bezúhonnost, skutečnost, že není proti žadateli vedeno insolvenční řízení, nespáchal 
v posledních třech letech přestupek ve smyslu zákona č. 254 /2019 Sb., o znalcích dle ust.  §39 
podle odstavce 1 písm. a) až c), e), g), h) nebo j), dle ust. §40 odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo 
f) a dle ust.  §41 uvedeného zákona (dále jen „čestné prohlášení“). 
 
President ústavu takovou žádost odmítne zejména v případě, že se žadatel v posledních 3 
letech před zasláním žádosti prokazatelně dopustil neetického jednání, jak jej definuje etický 
kodex ústavu, a není-li žádost doplněna výše uvedeným čestným prohlášením. 
 
Schválením žádosti vzniká žadateli statut „Přidruženého člena“ ústavu.  
 
Na základě návrhu správní rady může president udělit výjimku, kterou přizná statut 
„Přidruženého člena“ ústavu i bez naplnění podmínek a požadavků uvedených v tomto bodě 
zakládací listiny.  
 

2. Statut Přidruženého člena opravňuje jeho nositele k účasti na všech vzdělávacích a jiných 
akcích pořádaných ústavem za cenu sníženou o 15% oproti ceně pro veřejnost. Přidružený člen 
je povinen k řádnému výkonu činnosti soudního znalce či jiné odborné činnosti a zavazuje se 
dodržovat Etický kodex ústavu. 
 

3. V případě, že Přidružený člen ústavu: 
- vykonává řádně po dobu jednoho roku činnosti znalce či jiné odborné činnosti; 
- dodržuje Etický kodex ústavu; 



- nespáchal v posledních třech letech přestupek ve smyslu zákona č.254/2019 §39 podle 
odstavce 1 písm. a) až c), e), g), h) nebo j), §40 odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo f), §41 
cokoli 

- má dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu  
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  

- je bezúhonný 
- zúčastnil se alespoň jedné vzdělávací akce pořádané ústavem; 
- uzavřel a po dobu nejméně jednoho roku udržuje v platnosti pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností třetí osobě s výší pojistného plnění alespoň 3.000.000.- 
Kč v případě fyzické osoby a alespoň 10.000.000,- Kč v případě právnické osoby,  

- nemá pozastaven výkon znalecké činnosti či jiné odborné činnosti; 
- nemá pozastavené členství v ústavu 
- nemá nedoplatek vůči ústavu 

 

může písemně požádat presidenta ústavu o přidělení statutu „Řádného člena“ ústavu. 

 

Přidružený člen má povinnost oznámit písemně změnu skutečností deklarovaných v čestném 
prohlášení do 10 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala presidentovi ústavu.  

 

Na základě návrhu správní rady může president udělit výjimku, kterou přizná statut „Řádného 
člena“ ústavu i bez naplnění podmínek a požadavků uvedených v tomto bodě zakládací listiny.  

 

4. Řádný člen ústavu má právo: 
- účastnit se vzdělávacích či jiných akcí pořádaných ústavem za cenu sníženou o 30% oproti 

ceně pro veřejnost; 
- zakoupit publikace, manuály a metodiky vydávané ústavem za cenu sníženou o 20% oproti 

ceně pro veřejnost; 
- podílet se na činností ústavu; 
- být zvolen do Správní rady. 

 
5. Řádný člen je povinen: 

- řádně a zodpovědně vykonávat činnost znalce či jinou odbornou činnost; 
- dodržovat Etický kodex ústavu; 
- aktivně se podílet na činnosti ústavu, bude-li k tomu vyzván správní radou (např. lektorská 

činnost na akcích ústavu, za takovou činnost náleží Řádnému členovi obvyklá odměna); 
- nepoškozovat dobré jméno ústavu; 
- uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností 

třetí osobě s výší pojistného plnění alespoň 20.000.000,- Kč v případě fyzické osoby a 
alespoň 40.000.000,- Kč v případě právnické osoby.  
 

Řádný člen má povinnost oznámit písemně změnu skutečností deklarovaných v čestném 
prohlášení do 10 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala presidentovi ústavu.  

 
 

6. V případě, že Přidružený člen nebo Řádný člen ústavu prokazatelně nedodržuje některou 
z výše uvedených povinností a toto pochybení nenapraví ani do 30 dnů poté, co je na něj 
presidentem ústavu upozorněn, vyloučí president ústavu se souhlasem Správní rady takového 
člena z ústavu nebo členství pozastaví.  Vyloučení člena je překážkou nabytí nového členství 
po dobu 3 let. 



 

XII. 

Vklady zakladatelů 

1. Zakladatel vkládá do ústavu 20.000,- Kč. Vklad se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku.  

2. Správcem vkladu při založení ústavu je zakladatel. 

 

XIII. 

Zveřejnění výroční zprávy 

1. Ústav vydává výroční zprávu a je povinen ji uveřejnit nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního 
období uložením do sbírky listin. 

 

 

XIV. 

Ostatní 

1. Zakladatel je oprávněn zřídit dozorčí radu. 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2020 

 

 

 

 

 

 

………………...................................................       

podpis zakladatele  

 

 

 

 


