
 

 

ZÁKON 

ze dne…………2016, 

 

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

 

ČÁST PRVNÍ 

Čl. I. 

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb. a zákona č. 444/2011 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní: 

 

„4a 

Vstupní zkouška 

(1) Prostřednictvím vstupní zkoušky se ověřují znalosti tohoto zákona a právních předpisů 

vydaných k jeho provedení, právního postavení znalce před orgány veřejné moci a náležitosti 

provedení znaleckého posudku. Náležitosti žádosti o vykonání zkoušky, způsob vykonání zkoušky, 

její formu a průběh stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.  

(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní do 6 měsíců od doručení žádosti o vykonání zkoušky 

vykonat po uhrazení poplatku, který stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou nejvýše částkou 

5 000 Kč, vstupní zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 4.  

(3) Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může podat novou žádost nejdříve po uplynutí 6 

měsíců ode dne konání zkoušky, při které neuspěl.“ 

 

2. V § 5 odst. 1 se vkládá druhá věta, která zní: 

 

„Podmínkou pro jmenování znalcem je také složení vstupní zkoušky podle § 4a“. 

 

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní: 

 

„§ 8a 

(1) Znalec je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých vědomostí, 

dovedností a způsobilosti potřebných pro řádný výkon znalecké činnosti. 

(2) Znalec si prohlubuje své vědomosti, dovednosti a způsobilost zejména samostatným studiem 

odborné literatury, účastí na kurzech, školicích akcích, seminářích, odborných a vědeckých 

konferencích a kongresech, účastí na vědeckých aktivitách, publikační a pedagogické činnosti a 

vědecko-výzkumné činnost vztahující se k odbornosti znalce.“ 
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4. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 16a 

Ověřování odborných znalostí znalců 

(1) Ministerstvo spravedlnosti nebo krajský soud může uložit znalci povinnost podrobit se 

ověření odborných znalostí v případě, že vyjdou najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že 

znalec pozbyl částečně nebo zcela vědomosti, dovednosti nebo jinou způsobilost potřebnou k řádnému 

výkonu znalecké činnosti. Povinnost podrobit se opětovně ověření odborných znalostí může být znalci 

uložena nejdříve po uplynutí 1 roku od úspěšného absolvování ověření odborných znalostí. 

 (2) Obsahem ověření odborných znalostí znalců je prověření úrovně znalostí vztahujících se 

ke konkrétnímu oboru, pro který je jmenován. 

 (3) Způsob, formu a průběh ověřování odborných znalostí stanoví ministerstvo spravedlnosti 

ve vyhlášce.“ 

5. V § 20 odst. 1 se na konci písm. c) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. d), které zní: 

 

„d) byla znalci uložena povinnost zúčastnit se ověření odborných znalostí; toto pozastavení končí 

dnem, kdy znalec při ověřování odborných znalostí uspěl.“ 

 

6. V § 25a odst. 1 písm. a) se za slova „§ 8“ vkládají slova „nebo poruší povinnost soustavného 

vzdělávání podle § 8a“.   

  

7. V § 25a odst. 3 se slova „50 000“ nahrazují slovy „100 000“, slova „100 000“ nahrazují slovy 

„200 000“ a slova „200 000“ nahrazují slovy „400 000“. 

 

8. V 25b odst. 3 se slova „100 000“ nahrazují slovy „200 000“, slova „200 000“ nahrazují slovy 

„400 000“ a slova „400 000“ nahrazují slovy „800 000“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ÚČINNOST 

Čl. II. 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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