
 

STANOVISKO VLÁDY 

 
k návrhu poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 697) 

 

Vláda na své schůzi dne 17. února 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlas, a to zejména z následujících 

důvodů: 

 

1. Vláda obecně vítá předložený návrh jako podnět, jehož cílem je zvýšení kvality 

výkonu znalecké činnosti, již v obecné rovině považuje za žádoucí. Navrhovaný 

zákon však považuje za nesystematický a nedostatečný, a to zejména z níže 

uvedených důvodů. 

 

2. Vláda zejména upozorňuje, že v současné době připravuje Ministerstvo 

spravedlnosti v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 návrh 

nového zákona o znalcích, který bude mj. řešit i veškeré okruhy, jichž se dotýká 

poslanecký návrh. Tato nová právní úprava však bude komplexnější, bude 

doplněna o příslušné prováděcí předpisy, podrobnou důvodovou zprávu 

a hodnocení dopadů regulace. Jeví se tudíž jako nekoncepční nyní přijímat dílčí 

neúplnou úpravu postrádající zpracování příslušné prováděcí právní úpravy 

či podrobné vyčíslení nákladů, které by s sebou taková novela přinesla. 

 

3. Vláda souhlasí s tím, že zavedení vstupní zkoušky může být cestou 

k částečnému zkvalitnění výkonu znalecké činnosti, nemůže se však ztotožnit 

s předloženým návrhem, který pouze zakotvuje skutečnost, že má existovat 

vstupní zkouška, aniž by řešil, kdo by ji měl organizovat, kdo by měli 

být zkoušející, jakým způsobem by měla probíhat a další její podrobnosti. Vláda 

je zároveň toho názoru, že návrh postrádá, stejně jako stávající právní úprava, 

provázanost vstupní zkoušky s právním nárokem na jmenování znalcem. 
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Bez zakotvení právního nároku na jmenování znalcem však nedává 

podle názoru vlády zavedení vstupní zkoušky smysl, neboť se nejeví jako 

přiměřené, aby byl žadatel nucen podrobit se vstupní zkoušce, zaplatit poplatek 

za tuto zkoušku a následně i přes úspěšné absolvování nemusel být jmenován. 

 

4. Navrhované nové ustanovení § 16a upravující ověřování odborných znalostí 

neřeší celou řadu otázek, které v souvislosti s takovouto právní úpravou 

vyvstanou, a podrobnější vysvětlení nedává ani důvodová zpráva 

k předloženému návrhu. Nezbytným předpokladem pro to, aby mohl být znalec 

povinován k ověření odborných znalostí, podle návrhu je, že vyjdou najevo 

skutečnosti, které nasvědčují tomu, že znalec pozbyl své vědomosti, dovednosti 

či jinou způsobilost potřebnou k řádnému výkonu znalecké činnosti, navržená 

úprava však nedává odpověď na to, kdy bude tato podmínka splněna.   

 

5. Vláda považuje současně za problematické, že návrh neřeší, jakým způsobem 

se bude prokazovat průběžné vzdělávání a stanovovat měřítka, podle kterých se 

bude soustavné vzdělávání měřit. Účelnost povinnosti znalce prohlubovat 

své vědomosti, dovednosti a způsobilost potřebné pro řádný výkon znalecké 

činnosti je podle vlády nepochybná. S ohledem na věcnou vágnost 

navrhovaného ustanovení § 8a by se však porušení této povinnosti obtížně 

prokazovalo. Vláda je toho názoru, že vhodnějším řešením by bylo, pokud 

by porušení povinnosti znalce prohlubovat své vědomosti, dovednosti 

a způsobilost bylo například provázáno s uložením povinnosti podrobit se 

ověřování odborných znalostí (podle § 16a). 

 

6. Předložený návrh podle názoru vlády také nerovně přistupuje k znalcům 

a tlumočníkům co do podmínek pro jejich jmenování a výkon jejich činnosti, 

neboť předkládaný návrh stanoví nové povinnosti pouze znalcům, aniž by tato 

speciální úprava byla odůvodněna. Obzvláště v případě povinnosti složení 

vstupní zkoušky a úhrady správního poplatku za její vykonání je tato nerovnost 

nelogická, vzhledem k tomu, že se jedná o subjekty v obdobném postavení, 

a navíc je jistě žádoucí, aby i tlumočník měl znalost právních předpisů týkajících 

se výkonu tlumočnické činnosti včetně náležitostí tlumočnického úkonu. 
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