Prof. Ing. Albert Bradáč. DrSc.

K DPH U ODMĚN ZNALCŮ
A TLUMOČNÍKŮ

Pro informaci znalecké veřejnosti publikujeme stanoviska ministra ﬁnancí a ministra spravedlnosti k problematice DPH u odměn ze
znalecké činnosti, zaslaná paní místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k dopisu ředitele Ústavu soudního inženýrství
VUT v Brně k dané problematice.
Současně sdělujeme, že k této problematice byla také Vysokým učením technickým v Brně podána stížnost k Ústavnímu soudu ČR.
Rozhodnutí zatím nebylo vydáno, po jeho doručení budeme čtenáře informovat.

Parlament České republiky
JUDr. Jitka Kupčová
Místopředsedkyně poslanecké sněmovny
V Praze dne 22. července 2005
Čj.: 6/05-MPRA
Vážený pane řediteli,
v příloze Vám zasílám ve věci DPH u znalců a tlumočníků stanoviska ministra ﬁnancí Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra spravedlnosti
JUDr. Pavla Němce.
S pozdravem
Přílohy: 2
JUDr. Jitka Kupčová
Vážený pan
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
ředitel Ústavu soudního inženýrství
Vysokého učení technického
Údolní 244/53
602 00 Brno

Mgr. Bohuslav Sobotka
ministr ﬁnancí
V Praze dne 22. března 2005
Č.j. 05/27 929/2005-181
Vážená paní místopředsedkyně,
k Vašemu dopisu sděluji, že změny zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících stejně jako změny prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb.
jsou v kompetenci Ministerstva spravedlnosti, a proto by měla být žádost pana profesora Bradáče na zvýšení odměn znalců a tlumočníků
předána na Ministerstvo spravedlnosti, v jehož kompetenci je stanovení výše odměn těchto profesí.
Zákonem č. 237/2004 Sb., který byl doprovodným zákonem v souvislosti s přijetím zákona o DPH č. 235/2004 Sb., se měnily některé
zákony včetně zákona o notářích, o advokacii a dalších, kterými byly zvýšeny pro plátce DPH odměny u těchto profesí, ale dodatečně
nelze doplnit ustanovení do zákona č. 237/2004 Sb., řešící u znalců a tlumočníků problematiku obdobně jako u notářů, advokátů
a patentových zástupců.
S pozdravem
Mgr. Bohuslav Sobotka
Vážená paní
JUDr. Jitka Kupčová
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Praha
Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., ÚSI VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, e-mail: albert.bradac@usi.vutbr.cz
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Odměňování znalecké činnosti

Místopředseda vlády České republiky
ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Němec
V Praze dne 30. června 2005
Čj. 349/2005-LO-SP/2
Vážená paní místopředsedkyně,
dopisem ze dne 3. května 2005, čj. 6/05-MPRA jste mne požádala o informaci, zda Ministerstvo spravedlnosti bude usilovat o změnu
právní úpravy, která by umožnila přiznání daně z přidané hodnoty v rámci odměn soudem stanovených znalců a tlumočníků.
K dané problematice uvádím, že Ministerstvo spravedlnosti nebude v nejbližší době předkládat takovouto změnu právní úpravy, a to
z těchto důvodů:
Ministerstvo spravedlnosti se opakovaně snažilo u Ministerstva ﬁnancí o řešení problematiky DPH u osob, které svoji činnost
vykonávají i v rámci soudního řízení. Navrhlo dva způsoby řešení, a to buď přiznání DPH těmto osobám včetně posílení rozpočtu
Ministerstva spravedlnosti na tyto výdaje nebo osvobození těchto osob od DPH v případě činnosti, kterou budou vykonávat v rámci
soudního řízení.
Výsledkem mnoha jednání je deﬁnitivní rozhodnutí Ministerstva ﬁnancí, že osvobození od DPH není v rámci daňové politiky možné
a že v případě přenesené povinnosti hradit DPH státem, tj. soudy, nemůže tyto výdaje kapitoly Ministerstva spravedlnosti zohlednit
jejich navýšením. Ministerstvo spravedlnosti by tak muselo tyto nové výdaje z titulu DPH odhadem ve výši cca 110 mil. Kč za rok hradit
z věcných – provozních výdajů soudů, které např. pro letošní rok činí 2 miliardy Kč a z nich téměř 600 mil. Kč představovaly v roce
2003 výdaje na ustanovené advokáty, tlumočníky, znalce atd.
Kromě toho upozorňuji na skutečnost, že vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 432/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1967
Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální
částka nákladů trestního řízení, se od 1. 1. 2003 zvýšila odměna znalců a tlumočníků. Finanční dopad změny právní úpravy činí 135,3 mil.
Kč ročně, a tyto výdaje jsou hrazeny na úkor věcných výdajů jednotlivých soudů.
Přestože Vám nemohu podat k dané problematice příznivější zprávu, opětovně konstatuji, že náš postup se odvíjí od závazných limitů
výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti, které neumožňují, bez dopadu na fungování justice, vynakládat další ﬁnanční prostředky,
které nemáme k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Pavel Němec
Vážená paní
JUDr. Jitka Kupčová
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Obdobné dopisy zveřejňujeme obvykle bez komentáře, zde si jej však nemohu odpustit:
1. Je zajímavé, že na DPH advokátů a notářů se prostředky v justici našly, ale pro znalce a tlumočníky nikoliv, i když mi to dřívější
ministr, pan JUDr. Čermák, osobně přislíbil.
2. Je pravdou, že v roce 2003 se odměny znalců zvýšily - namísto rozmezí 75 až 125 Kč/h platných beze změny od roku 1993 se rozmezí
zvýšilo na 100 až 350 Kč/h, což ovšem stále ani v případě nejvyšší sazby v řadě případů stále ještě nepokryje přiměřenou odměnu
včetně nutných režijních nákladů.
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