
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

(tisk 72) 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru

č. 91 z 29. schůze konané dne 9. listopadu 2018 (tisk 72/2):

A.1. V § 1 odst. 1 se za slova „se rozumí“ vkládají slova „provádění znaleckých úkonů,

zejména“. 

A.2. V § 3 odst. 1 se slova „rozhodují předsedové krajských soudů a“ nahrazují slovem

„rozhoduje“. 

A.3. V § 3 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

A.4. V § 4 se text „č. 1“ zrušuje.

A.5. V § 5 odst. 1 písm. e) se za slova „3 letech“ vkládají slova „před podáním žádosti

o zápis“ a slova „správním trestem zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu

znalecké činnosti nebo“ se zrušují.

A.6. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „nebo p)“ zrušují a slova „, b) nebo c)“ se nahrazují slovy

„až d), nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno 

oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e)“. 

A.7. V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „předsedy krajského soudu“ nahrazují slovy „ministra

spravedlnosti“. 

A.8. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „pomocí alespoň 1 znalce oprávněného“ nahrazují slovy

„prostřednictvím alespoň 2 znalců oprávněných“. 

A.9. V § 6 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena b) až g). 

A.10. V § 6 odst. 1 písm. g) se za slova „3 letech“ vkládají slova „před podáním žádosti

o zápis“ a slova „správním trestem zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu

znalecké činnosti nebo“ se zrušují.

A.11. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „nebo p)“ zrušují a slova „, b) nebo c)“ se nahrazují slovy

„až d), nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno 

oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e)“. 

A.12. V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
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„c) bude vykonávat znaleckou činnost pomocí alespoň 1 znalce oprávněného 

k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci, 

pro které si podal žádost o zápis do seznamu znalců,“. 

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d) až j). 

 

A.13. V § 7 odst. 1 písm. g) se slovo „upraveno“ nahrazuje slovy „stanoven postup“ a slova 

„jakým způsobem“ slovem „jak“. 

 

A.14. V § 7 odst. 1 písm. j) se za slova „3 letech“ vkládají slova „před podáním žádosti 

o zápis“ a slova „správním trestem zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu 

znalecké činnosti nebo“ se zrušují. 

 

A.15. V § 7 odst. 1 písm. j) se slova „nebo p)“ zrušují a slova „ , b) nebo c)“ se nahrazují slovy 

„až d), nebo kterému v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno 

oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e)“. 

 

A.16. V § 8 odst. 1 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 

 

A.17. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „podle § 10“. 

 

A.18. V § 8 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 

 

A.19. V § 9 odst. 2 se slova „nebo předseda krajského soudu“ zrušují. 

 

A.20. V § 9 odst. 5 větě druhé se slova „nebo předsedy krajského soudu“ zrušují. 

 

A.21. V § 10 odst. 3 se slova „b) až h)“ nahrazují slovy „b) až g)“ a za slova „a v § 8 

odst. 1 písm. a) až d)“ se vkládají slova „a uhradí poplatek za umožnění vykonání 

vstupní zkoušky“. 

 

A.22. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Poplatek za umožnění vykonání obecné 

části vstupní zkoušky činí 3 000 Kč. Poplatek za umožnění vykonání zvláštní části 

vstupní zkoušky činí 5 000 Kč.“. 

 

A.23. V § 10 odst. 4 větě druhé se slova „Předseda krajského soudu toto opakování umožní 

tak, aby se opakovaná vstupní zkouška konala nejdříve“ nahrazují slovy „Ministerstvo 

umožní opakování vstupní zkoušky žadateli, který uhradil poplatek za vykonání části 

vstupní zkoušky, o jejíž opakování žádá, a to“. 

 

A.24. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Poplatek za umožnění opakování obecné 

části vstupní zkoušky činí 3 000 Kč. Poplatek za umožnění opakování zvláštní části 

vstupní zkoušky činí 5 000 Kč.“. 

 

A.25. V § 10 odst. 5 se za slova „o její opakování,“ vkládají slova „stanovení jiného termínu 

nebo jiného náhradního termínu,“. 

 

A.26. V § 10 odstavec 6 zní: 

„(6) Ministerstvo umožní vykonat vstupní zkoušku v jiném termínu tomu, kdo 

se nedostaví k vykonání vstupní zkoušky, svou neúčast řádně a včas omluví, prokáže 
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vážné důvody své neúčasti, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení omluvy požádá 

o umožnění vykonání vstupní zkoušky v jiném termínu a uhradí poplatek za umožnění 

vykonání zkoušky v jiném termínu ve výši 5 000 Kč.“. 

 

A.27. V § 10 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Ministerstvo umožní vykonat vstupní zkoušku v jiném náhradním termínu 

tomu, kdo se nedostaví k vykonání vstupní zkoušky v jiném termínu, svou neúčast řádně 

a včas omluví, prokáže důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti, nejpozději 

do 5 dnů ode dne doručení omluvy požádá o umožnění jejího vykonání a uhradí 

poplatek za umožnění vykonání zkoušky v jiném náhradním termínu ve výši 10 000 Kč. 

 

(8) Žadatel, který se nedostaví ke vstupní zkoušce a svoji neúčast řádně a včas 

neomluví, se hodnotí stupněm neuspěl.“. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9. 

 

A.28. V § 11 odst. 3 se slova „Předseda krajského soudu nebo ministerstvo“ nahrazují slovem 

„Ministerstvo“. 

 

A.29. V § 11 odst. 4 se slova „Předseda krajského soudu nebo ministerstvo“ nahrazují slovem 

„Ministerstvo“. 

 

A.30. V § 11 odst. 5 se slova „předsedovi krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.31. V § 12 odst. 1 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“ 

a slova „ministerstvo zapíše“ se zrušují. 

 

A.32. V § 12 odst. 3 se slova „předsedy krajského soudu“ nahrazují slovy „ministra 

spravedlnosti“. 

 

A.33. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo předseda krajského soudu“ zrušují. 

 

A.34. V § 13 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b). 

 

A.35. V § 13 odst. 2 se slova „nebo předseda krajského soudu“ zrušují. 

 

A.36. V § 13 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) bylo zahájeno trestní stíhání znalce pro trestný čin, a to do doby pravomocného 

skončení trestního stíhání; ministerstvo při pozastavení zohlední zejména, zda se 

jedná o trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem znalecké činnosti a zda se 

jedná o trestný čin, který ohrožuje důvěru v řádný výkon znalecké činnosti,“. 

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c). 

 

A.37. V § 13 odst. 3 se slova „Předseda krajského soudu nebo ministerstvo“ nahrazují slovem 

„Ministerstvo“. 

 

A.38. V § 13 odst. 5 se slova „nebo předseda krajského soudu“ zrušují. 

 

A.39. V § 13 se odstavec 7 zrušuje. 
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A.40. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Předseda krajského soudu nebo 

ministerstvo“ nahrazují slovem „Ministerstvo“ a slovo „zániku“ se nahrazuje slovem 

„zrušení“. 

 

A.41. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) slovo „nebo“ zrušuje. 

 

A.42. V § 14 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se 

písmeno e), které zní: 

„e) závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou 

tímto zákonem.“. 

 

A.43. V § 14 odst. 2 se slova „předseda krajského soudu nebo“ zrušují a slovo „zániku“ se 

nahrazuje slovem „zrušení“. 

 

A.44. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a to k poslednímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení ministerstvu 

doručeno“. 

 

A.45. V § 14 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 

„d) právní mocí rozhodnutí o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost.“. 

 

A.46. V § 14 odst. 5 se slova „příslušnému předsedovi krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.47. V § 14 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ministerstvo bez zbytečného odkladu 

zaznamená zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost do seznamu znalců.“. 

 

A.48. V § 15 odst. 2 se slova „a předseda krajského soudu“ zrušují. 

 

A.49. V § 15 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Údaje z neveřejné části ze seznamu znalců ministerstvo vymaže po uplynutí 

10 let od zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost.“. 

 

A.50. V § 16 odst. 1 písm. b) se za slova „znaleckou kancelář“ vkládají slova „nebo znalecký 

ústav“. 

A.51. V § 16 odst. 1 se na konci písmene k) slovo „a“ zrušuje. 

 

A.52. V § 16 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), 

které zní: 

„m) údaj o zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost, jeho důvodu a datu.“. 

 

A.53. V § 16 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 

 

A.54. V § 16 odst. 4 se slova „předseda krajského soudu, který o poskytnutí identifikačního 

čísla osoby požádá prostřednictvím ministerstva“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.55. V § 16 odst. 5 větě první se slova „předsedovi krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.56. V § 16 odst. 5 se věta druhá zrušuje. 
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A.57. V § 16 odst. 6 se slova „předseda krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.58. V § 17 odst. 1 až 4 se slova „a předseda krajského soudu“ zrušují a slovo „využívají“ se 

nahrazuje slovem „využívá“. 

 

A.59. V § 18 odst. 1 se slova „podat znalecký posudek“ nahrazují slovy „provést znalecký 

úkon“. 

 

A.60. V § 18 odst. 2 se slova „podat znalecký posudek“ nahrazují slovy „provést znalecký 

úkon“. 

 

A.61. V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „podat“ nahrazuje slovem „provést“. 

 

A.62. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu písmene 

c) se tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo „nebo“ a písmeno d), které zní: 

„d) vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké 

kanceláře.“. 

 

A.63. V § 21 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

A.64. V § 21 odst. 2 se slova „podle odstavců 1 a 2“ zrušují. 

 

A.65. V § 22 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „předsedovi krajského soudu nebo“ 

zrušují. 

 

A.66. V § 22 odst. 4 písm. c) se slova „1 týdne“ nahrazují slovy „15 dnů“. 

 

A.67. V § 22 odst. 4 písm. d) se slova „předseda krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.68. V § 24 se slova „předsedovi krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.69. V § 26 odst. 4 se text „č. 1“ zrušuje. 

 

A.70. V § 27 odst. 2 větě druhé se slova „kvalifikovaný certifikát“ nahrazují slovem 

„certifikát“. 

 

A.71. V § 27 odst. 2 větě druhé se za slova „a musí být opatřen“ se vkládá slovo 

„kvalifikovaným“. 

 

A.72. V § 27 odst. 2 větě poslední se slova „Kvalifikovaný certifikát“ nahrazují slovem 

„Certifikát“. 

 

A.73. V § 27 odst. 4 se slovo „pečetí“ nahrazuje slovem „pečeti“. 

 

A.74. V § 28 odst. 3 se slovo „pomocí“ nahazuje slovem „prostřednictvím“ a slova „ , a osoba 

oprávněná v této věci jménem znalecké kanceláře jednat“ se zrušují. 
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A.75. V § 28 odst. 4 se za slova „znaleckým ústavem,“ vkládají slova „musí být podepsán 

znalcem a dále“ a za slova „posudek zpracoval“ se vkládají slova „ , kdo se podílel na 

jeho zpracování“. 

 

A.76. V § 29 odst. 3 písm. f) se slova „ nebo zpracovatele znaleckého posudku v případě, že 

byl znalecký posudek zadán znalecké kanceláři“ nahrazují slovy „a osob, které se 

podílely na jeho zpracování“. 

 

A.77. V § 29 odst. 7 se věta první zrušuje. 

 

A.78. V § 29 odst. 7 se slova „znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů“ nahrazují slovem 

„znalců“. 

 

A.79. V § 32 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného 

na cestě podle odstavců 1 a 3 se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, 

kterou je znalec, plátce daně z přidané hodnoty, povinen uplatnit podle zákona o dani 

z přidané hodnoty.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

 

A.80. V § 35 odst. 1 se slova „předseda krajského soudu a dohled nad výkonem znalecké 

činnosti znalecké kanceláře a znaleckého ústavu vykonává“ zrušují. 

 

A.81. V § 35 odstavec 3 zní: 

„(3) Ministerstvo si může vyžádat náhodně vybrané posudky znalce za účelem 

kontroly podle odstavce 2.“. 

 

A.82. V § 35 odst. 4 se slova „Není-li možno provést kontrolu podle odstavců 2 a 3 z důvodu“ 

nahrazují slovy „V případě“. 

 

A.83. V § 35 odst. 4 se za slova „znalcem v uplynulých“ vkládá číslo „5“. 

 

A.84. V § 35 odst. 4 se slovo „zániku“ nahrazuje slovem „zrušení“. 

 

A.85. V § 35 odst. 5 se slovo „zániku“ nahrazuje slovem „zrušení“. 

 

A.86. V § 35 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání oprávnění 

vykonávat znaleckou činnost, je ministerstvo oprávněno nahlížet do částí soudního nebo 

správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného 

rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. 

 

(7) Ministerstvo si může vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů v případě 

existence důvodného podezření, že znalec přestal splňovat podmínky pro výkon 

znalecké činnosti.“. 

 

A.87. V § 36 odst. 1 se slova „předsedovi krajského soudu nebo“ zrušují. 
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A.88. V § 36 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Orgán veřejné moci zašle bez zbytečného odkladu ministerstvu opis 

rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání oprávnění vykonávat znaleckou 

činnost.“. 

 

A.89. V § 37 se slova „předseda krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.90. V § 38 odst. 1 se slova „a předsedové krajských soudů“ zrušují. 

 

A.91. V § 38 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

A.92. V § 39 odst. 1 se na konci písmene o) čárka nahrazuje tečkou a písmeno p) se zrušuje. 

 

A.93. V § 39 odst. 2 písm. a) se slova „do 100 000 Kč“ nahrazují slovy „do 75 000 Kč“. 

 

A.94. V § 39 odst. 2 písm. b) se slova „nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu 

znalecké činnosti“ a slova „nebo p)“ zrušují. 

 

A.95. V § 39 odst. 2 písm. c) se slova „nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu 

znalecké činnosti“ zrušují. 

 

A.96. V § 39 odstavec 3 zní: 

„(3) Ten, kdo znalecký posudek zpracoval a ten, kdo se podílel na zpracování 

znaleckého posudku, může být spolupachatelem přestupku podle odstavce 1 písm. a), 

b), e) a k).“. 

 

A.97. V § 40 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „anebo povinnost mlčenlivosti 

podle § 20 odst. 1 po zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost“. 

 

A.98. V § 40 se odstavec 3 zrušuje. 

 

A.99. V § 41 odst. 1 větě první se slovo „znalců“ zrušuje a slova „předseda krajského soudu“ 

se nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.100. V § 41 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

 

A.101. V § 41 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Do promlčecí doby přestupku podle § 39 odst. 1 písm. a), b) a k) se 

nezapočítává doba, po kterou se vede řízení před orgánem veřejné moci, ve kterém byl 

znalecký posudek předložen jako důkaz.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

A.102. V § 41 odst. 5 větě první se slova „nebo předseda krajského soudu“ zrušují. 

 

A.103. V § 41 odst. 5 se věta druhá zrušuje. 

 

A.104. § 42 se zrušuje. 

 Následující paragrafy se přečíslují. 
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A.105. V dosavadním § 47 (nově § 46) se na konci odstavce 1 doplňují věty „Takto zapsaný 

znalecký ústav musí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokázat 

ministerstvu, že vykonává znaleckou činnost prostřednictvím alespoň 1 znalce 

oprávněného k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a odvětví 

a případně specializaci jako tento znalecký ústav. V opačném případě ministerstvo 

rozhodne o zrušení znaleckého oprávnění znaleckého ústavu.“. 

 

A.106. V dosavadním § 47 odst. 2 (nově § 46 odst. 2) se slova „pomocí alespoň 1 znalce 

oprávněného“ nahrazují slovy „prostřednictvím alespoň 2 znalců oprávněných“, číslo 

„46“ se nahrazuje číslem „45“ a slovo „zániku“ se nahrazuje slovem „zrušení“. 

 

A.107. V dosavadním § 47 (nově § 46) se na konci odstavce 3 doplňují věty „Takto zapsaný 

znalecký ústav musí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokázat 

ministerstvu, že vykonává znaleckou činnost prostřednictvím alespoň 1 znalce 

oprávněného k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a odvětví 

a případně specializaci jako tento znalecký ústav. V opačném případě ministerstvo 

rozhodne o zrušení znaleckého oprávnění znaleckého ústavu.“. 

 

A.108. V dosavadním § 48 (nově § 47) se slova „46 a 47“ nahrazují slovy „45 a 46“. 

 

A.109. V dosavadním § 50 (nově § 49) se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2021“. 

 

A.110. Příloha č. 2 se zrušuje. 

 Příloha č. 1 se označuje jako Příloha. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 29. ledna 2019 
 

 

 

B. Poslanec Zdeněk Ondráček 

 SD 1869 

Pozměňovací návrhy k textu zákona ve znění usnesení ústavně právního výboru 

z 29. schůze dne 9. listopadu 2018 – tisk 72/2 

 

B.1. V bodě 12 tisku 72/2 v § 7 odst. 1 písm. c) se za slova „do seznamu znalců“ doplňují 

slova „nebo prostřednictvím osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti 

v příslušném oboru, odvětví, případně specializaci“. 

 

B.2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňují slova „ ; podmínka pro výkon znalecké činnosti 

uvedená v odstavci 1 písm. c) je splněna, pokud bude činnost vykonávat prostřednictvím 

osob ve služebním poměru, u kterých prokáže nezbytnou odbornost podle věty první“. 

 

B.3. V § 16 odst. 1 písm. b) se za slova „a případně specializacích vykonává,“ doplňují slova 

„ , případně osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti znaleckého ústavu podle 

§ 7 odst. 1 písm. c) nebo § 7 odst. 2“. 

 

B.4. V bodě 75 tisku 72/2 (k § 28 odst. 4 větě první) se za slovo „znalcem“ vkládají slova 

„nebo osobou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) nebo § 7 odst. 2“. 
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B.5. V § 28 odst. 4 větě první se slova „kdo znalecký posudek zpracoval,“ zrušují. 

 

B.6. V bodě 105 tisku 72/2 v § 47 odst. 1 větě druhé se za slova „jako tento znalecký ústav“ 

vkládají slova „nebo prostřednictvím osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) nebo 

§ 7 odst. 2“. 

 

B.7. V bodě 107 tisku 72/2 v § 47 odst. 3 větě druhé se za slova „jako tento znalecký ústav“ 

vkládají slova „nebo prostřednictvím osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) nebo § 7 

odst. 2“. 

 

 

 

C. Poslanec Jan Chvojka 

 SD 2113 

Pozměňovací návrhy navazují na pozměňovací návrhy v tisku 72/2, schválené ústavně 

právním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 9. listopadu 

2018 nebo se vztahují k ustanovením návrhu zákona v tisku 72, které nebyly tiskem 72/2 

dosud dotčeny. 

 

C.1. Bod 9 tisku 72/2 se zrušuje (tj. v § 6 odst. 1 písmena b) a c) ponechat). 

V návrhu zákona § 6 odst. 1 dosavadní písmeno c) zní: 

„c) členy statutárního orgánu jsou pouze znalci“. 

(Pozm. návrh k bodu 9 sněmovního tisku 72/2) 

     Poznámka LO: 

Navržený text nenavazuje na text v úvodní části 

ustanovení § 6 odst. 1 návrhu zákona – znění 

písmena c) by muselo být přeformulováno. 

 

C.2. V § 6 odst. 1 písm. d) [ve verzi dle usnesení ústavně právního výboru – sněmovní tisk 

72/2 se jedná o písmeno b)] se na začátek textu vkládají slova „jediným předmětem její 

činnosti je výkon znalecké činnosti a“. 

     Poznámka LO: 

Navržený text nenavazuje na text v úvodní části 

ustanovení § 6 odst. 1 návrhu zákona – znění by 

muselo být přeformulováno. 

 

C.3. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova: „nebo prostřednictvím jiné znalecké 

kanceláře“. 

 

 

 

D. Poslanec Jakub Michálek 

 SD 1764 

 

V § 28 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V souladu s obecně uznávanými postupy 

a standardy obsahuje závěr posudku jednoznačné odpovědi na položené otázky; pokud 

podklady nebo metoda neumožňují znalci vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec 

skutečnosti snižující přesnost závěru.“. 
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E. Poslanec Pavel Blažek 

 SD 2084 

Pozměňovací návrhy k textu návrhu zákona ve znění usnesení ústavně právního výboru 

z 29. schůze dne 9. listopadu 2018 – tisk 72/2 a k textu návrhu zákona, které nebyly 

usnesením ústavně právního výboru v tisku 72/2 dotčeny 

 

E.1. V § 1 odst. 3 se slova „a případně specializaci“ zrušují. 

 

E.2. V § 1 odst. 4 se slova „ ; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké 

kanceláři“ zrušují. 

 

E.3. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „a případně specializaci“ zrušují. 

 

E.4. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „pomocí alespoň 1 znalce oprávněného k výkonu znalecké 

činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci“ nahrazují slovy 

„prostřednictvím alespoň tří znalců oprávněných ke znalecké činnosti ve stejném oboru 

a alespoň jednoho znalce v každém odvětví“. 

 (Pozm. návrh k bodu 8 tisku 72/2) 

 

E.5. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „a případně specializaci“ zrušují. 

 

E.6. V bodě 12 tisku 72/2 v § 7 odst. 1 nově vloženém písmenu c) se slova „alespoň 1 znalce 

oprávněného k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně 

specializaci“ nahrazují slovy „alespoň tří znalců oprávněných ke znalecké činnosti ve 

stejném oboru a alespoň jednoho znalce v každém odvětví“. 

 

E.7. V § 7 odst. 1 dosavadním písmenu f) se slova „brát na vědomí“ nahrazují slovem 

„schvalovat“. 

 

E.8. V § 7 odst. 2 se slova „a případně specializaci“ zrušují. 

 

E.9. V § 8 se odstavec 4 zrušuje. Ostatní odstavce se přeznačí. 

Tuto úpravu promítnout do vnitřního odkazu v § 13 odst. 7. 

 

E.10. V § 10 odst. 1 se slova „ , s přihlédnutím ke specializaci, pokud byla zvolena“ zrušují. 

 

E.11. V § 11 odst. 2 se slova „a podle vlastního uvážení i specializaci“ zrušují a slovo „které“ 

se nahrazuje slovem „kterých“. 

 

E.12. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „rozdílové zkoušky“ vkládají slova „v českém 

jazyce“. 

 

E.13. V bodě 36 tisku 72/2 v § 13 odst. 2 novém písmenu a) se za slovo „pro“ vkládá slovo 

„úmyslný“. 

 

E.14. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „a případně specializace, pokud byla zvolena“ zrušují. 

 

E.15. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „v jednotlivých oborech, odvětvích a případně 

specializacích“ nahrazují slovy „v jednotlivých oborech a odvětvích“. 
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E.16. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „v oboru, odvětví a případně specializaci“ nahrazují 

slovy „v oboru a odvětví“. 

 

E.17. V bodě 62 tisku 72/2 v § 19 odst. 1 novém písmenu d) se za slova „člen znalecké 

kanceláře“ doplňují slova: „či v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke 

znaleckému ústavu“. 

 

E.18. V § 21 dosavadní odstavec 3 zní: 

„(3) Znalec je odpovědnosti zproštěn, pokud se neprokáže, že újmě nemohlo být 

zabráněno při vynaložení veškerého úsilí zadavatele anebo orgánu, který v dané věci 

rozhoduje a jedná s péčí řádného hospodáře.“. 

 

E.19. V § 22 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost pojištění se nevztahuje 

také na znalce, kteří vykonávají znaleckou činnost ve znalecké kanceláři anebo 

znaleckém ústavu.“. 

 

E.20. V § 25 odst. 2 se za slova „znalecký ústav“ vkládají slova „nebo znaleckou kancelář“. 

 

E.21. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a případně specializaci“ zrušují. 

 

E.22. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „a případně specializaci“ zrušují. 

 

E.23. V bodě 75 tisku 72/2 k § 28 odst. 4 se slova „musí být podepsán znalcem a dále“ 

nahrazují slovy „musí být mezi osobami, které se podílely na zpracování, uveden 

a podepsán vždy alespoň jeden znalec, jehož prostřednictvím znalecký ústav vykonává 

svoji činnost, a dále“. 

 

E.24. V § 28 odst. 4 větě druhé se slova „vzat na vědomí“ nahrazuje slovy „schválen“. 

 

E.25. V § 28 odst. 4 větě třetí se slova „vzetí na vědomí“ nahrazují slovy „schválení“. 

 

E.26. V § 28 odst. 7 se slova „popřípadě specializaci,“ zrušují. 

 

E.27. V § 29 odst. 3 písm. d) se slova „případně specializaci,“ zrušují. 

 

E.28. V § 29 odst. 3 písm. i) se slova „ , a to i pokud byla sjednána smluvní odměna“ zrušují. 

 

E.29. V § 35 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „anebo vykonává znaleckou činnost 

jako zaměstnanec, společník anebo člen znalecké kanceláře anebo v pracovněprávním 

nebo obdobném vztahu ke znaleckého ústavu“. 

 

E.30. V § 39 odst. 1 písm. a) se slova „v oboru, odvětví nebo případně specializaci“ nahrazují 

slovy „v oboru nebo odvětví“. 

 

E.31. V bodě 93 tisku 72/2 k § 39 odst. 2 písm. a) se částka „75 000“ nahrazuje částkou 

„50 000“. 

 

E.32. V § 39 odst. 2 písm. b) se částka „250 000“ nahrazuje částkou „100 000“. 
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E.33. V § 39 odst. 2 písm. c) se částka „500 000“ nahrazuje částkou „250 000“. 

 

E.34. V bodě 105 tisku 72/2 v dosavadním § 47 odst. 1 doplněné větě druhé se slova „1 znalce 

oprávněného k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a odvětví 

a případně specializaci“ nahrazují slovy „tří znalců oprávněných k výkonu znalecké 

činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a alespoň jednoho znalce v každém 

odvětví“. 

 

E.35. V bodě 105 tisku 72/2 k dosavadnímu § 47 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta 

„To neplatí u prováděcí vyhláškou nově definovaných odvětví, kdy taková lhůta činí 

5 let.“. 

 

E.36. V bodě 106 tisku 72/2 k dosavadnímu § 47 odst. 2 se slova „ „pomocí alespoň 1 znalce 

oprávněného“ nahrazují slovy „prostřednictvím alespoň 2 znalců oprávněných“, číslo 

46“ se nahrazuje číslem „45“ “ se nahrazují slovy „prostřednictvím alespoň 2 znalců 

oprávněných k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a odvětví 

a případně specializaci“ textem „tří znalců oprávněných k výkonu znalecké činnosti 

podle § 5 nebo § 45 ve stejném oboru a alespoň jednoho znalce v každém odvětví“. 

 

E.37. V dosavadním § 47 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „To neplatí u prováděcí 

vyhláškou nově definovaných odvětví, kdy taková lhůta činí 5 let.“. 

 

E.38. V bodě 107 tisku 72/2 v dosavadním § 47 odst. 3 doplněné větě druhé se slova „1 znalce 

oprávněného k výkonu znalecké činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a odvětví 

a případně specializaci“ nahrazují slovy „tří znalců oprávněných k výkonu znalecké 

činnosti podle § 5 nebo 45 ve stejném oboru a alespoň jednoho znalce v každém 

odvětví“. 

 

E.39. V bodě 107 tisku 72/2 k dosavadnímu § 47 se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta 

„To neplatí u prováděcí vyhláškou nově definovaných odvětví, kdy taková lhůta činí 5 

let.“. 

 

E.40. V dosavadním § 48 se slova „obory, odvětví a specializaci“ nahrazují slovy „obory 

a odvětví“. 

 

 

 

F. Poslankyně Helena Válková 
 

F.I. SD 1629 
 V části druhé hlavě IV se v § 22 doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Pojistitel může povinné pojištění podle odstavce 1 vypovědět pouze 

z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou 

smlouvu.“. 
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F.II. SD 2071 

Pozměňovací návrhy jsou formulovány ve vztahu k textu návrhu zákona ve znění 

usnesení ústavně právního výboru z 29. schůze dne 9. listopadu 2018 – tisk 72/2 

 

F.II.1. V § 22 odst. 2 se za slova „podle § 7 odst. 2“ vkládají slova „a znalec, který vykonává 

znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře“. 

 

F.II.2. V § 29 odst. 3 se na konci písmene i) slova „ , a to i pokud byla sjednána smluvní 

odměna“ zrušují. 

 

F.II.3. V § 31 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. 

 

 

 

F.III. SD 2091 
Pozměňovací návrhy jsou formulovány ve vztahu k textu návrhu zákona ve znění 

usnesení ústavně právního výboru z 29. schůze dne 9. listopadu 2018 – tisk 72/2 

 

F.III.1. V § 5 odst. 1 písm. e) se za slova „podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l)“ 

vkládají slova „ , pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 40 

odst. 1 písm. a) až g)“. 

 

F.III.2. V § 5 odst. 1 písm. e) se číslo „40“ nahrazuje číslem „41“. 

 

F.III.3. V § 6 odst. 1 dosavadním písmenu i) se za slova „podle § 39 odst. 1 písm. a) až 

c), e) až l)“ vkládají slova „ , pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek 

podle § 40 odst. 1 písm. a) až g)“. 

 

F.III.4. V § 6 odst. 1 dosavadním písmenu i) se číslo „40“ nahrazuje číslem „41“. 

 

F.III.5. V § 7 odst. 1 dosavadním písmenu i) se za slova „podle § 39 odst. 1 písm. a) až 

c), e) až l)“ doplňují slova „, pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek 

podle § 40 odst. 1 písm. a) až g)“. 

 

F.III.6. V § 7 odst. 1 dosavadním písmenu i) se číslo „40“ nahrazuje číslem „41“. 

 

F.III.7. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se čárka za slovy „znalecká kancelář“ 

nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo osoba podle § 26 odst. 1“ se zrušují. 

 

F.III.8. Za § 39 se vkládá nový § 40, který zní: 

„§ 40 

 

(1) Osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 1 odst. 3 nebo 4 nevykoná znaleckou činnost s odbornou péčí, 

nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně, 

b) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí 

vykonat znalecký úkon, nebo vykoná znalecký úkon ve věci, v níž měla být 

vyloučena, 
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c) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést znalecký úkon, nebo 

v rozporu s § 28 odst. 6 odmítne písemný znalecký úkon osobně stvrdit, doplnit 

nebo jeho obsah blíže vysvětlit, 

d) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděla v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, 

e) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti 

mlčenlivosti, 

f) v rozporu s § 27 odst. 3 nevyhotoví stejnopis znaleckého posudku předloženého 

v listinné podobě nebo jej neuchová po dobu alespoň 10 let, 

g) v rozporu s § 28 nezajistí, aby znalecký posudek obsahoval veškeré požadované 

náležitosti, 

h) v rozporu s § 31, 32 nebo 34 vyúčtuje vyšší znalečné. 

 

(2) Za přestupek se uloží 

a) pokuta do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), 

b) pokuta do 250 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo g), 

c) pokuta do 500 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) 

nebo f). 

 

(3) Ten, kdo znalecký posudek zpracoval a ten, kdo se podílel na zpracování 

znaleckého posudku, může být spolupachatelem přestupku podle odstavce 1 písm. a), 

b) a g).“. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

F.III.9. V bodě 101 tisku 72/2 v dosavadním § 41 (nově § 42) odst. 3 se za slova „podle 

§ 39 odst. 1 písm. a), b) a k)“ vkládají slova „a přestupku podle § 40 odst. 1 písm. 

a) a g)“. 

 

 

 

F.IV. Legislativně technické úpravy 
 

F.IV.1. Legislativně technické úpravy k vl. návrhu ve znění pozměňovacích návrhů 

ústavně právního výboru obsažených v tisku 72/2: 

  V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „znalec“ zrušuje. 

  V § 14 odst. 1 na začátek písmen a) až c) a e) se vkládá slovo „znalec“. 

 

F.IV.2. V nadpisu § 29 se slovo „znaleckých“ zrušuje. 

 

 

 

V Praze dne 30. ledna 2019 

 

 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v.r. 

zpravodajka garančního ústavně právního výboru 

 

 

MUDr. Vít Kaňkovský, v.r. 

zpravodaj výboru pro zdravotnictví 
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