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R o z h o d n u t í  

Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán příslušný podle § 3 zákona č. 254/2019 Sb., 
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, rozhodlo podle § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci žádosti znalecké kanceláře PRAGUE ACCOUNTING 
SERVICES s.r.o., se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, IČO: 25094921,  
o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost ze dne 17. 1. 2022 takto: 
 
Znalecké kanceláří – PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., se sídlem  
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, IČO: 25094921, se podle § 13 odst. 1 písm. b)  
zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 
 

p o z a s t a v u j e  
 

oprávnění vykonávat znaleckou činnost v oboru ekonomika na dobu jednoho roku ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

P o u č e n í: 
 
Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), odůvodnění není 
třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. 
 
Podle § 1 odst. 2 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech (dále jen „ZnalZ“) „Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci také pro znaleckou 
kancelář a znalecký ústav.“. 
 
Podle § 13 odst. 3 ZnalZ „Žádost o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost lze podat na dobu 
nejdéle 3 let, a to i opakovaně, celková doba pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost však nesmí činit 
více než 6 let. V rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost se vždy stanoví doba,  
na kterou se toto oprávnění pozastavuje. Ministerstvo ukončí pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost 
na žádost znalce, pokud tomu nebrání závažné důvody.“ 
 

 Toto rozhodnutí/usnesení 
nabylo právní moci dne  

 Právní moc vyznačena dne 
4.4.2022 

   



Podle § 13 odst. 4 ZnalZ: „Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost nesmí znalec 
vykonávat znaleckou činnost a bezodkladně o této skutečnosti informuje všechny své zadavatele dosud 
nerozpracovaných znaleckých posudků; tyto znalecké posudky již znalec nezpracuje. Pozastavením oprávnění 
vykonávat znaleckou činnost však není dotčena povinnost dokončit již rozpracované znalecké posudky a doplnit 
nebo vysvětlit již podané znalecké posudky, pokud to není v rozporu s důvodem pozastavení činnosti. (…)  
Dojde-li k pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost, musí znalec vrátit zadavateli bez zbytečného 
odkladu podklady sloužící pro zpracování znaleckého posudku.“. 
 
Podle § 13 odst. 5 ZnalZ: „Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost a ukončení pozastavení 
oprávnění vykonávat znaleckou činnost zaznamená ministerstvo v seznamu znalců bezodkladně, nejpozději do  
10 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení pozastavení oprávnění vykonávat 
znaleckou činnost nabylo právní moci.“ 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad,  
a to do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne 
následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Rozklad se podává u ministerstva  
(Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, ID DS: kq4aawz)  
a rozhoduje o něm ministr spravedlnosti. 
  
Podle § 13 odst. 6 ZnalZ opravný prostředek proti rozhodnutí o pozastavení oprávnění 
vykonávat znaleckou činnost nemá odkladný účinek. 
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