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ZÁKON 

ze dne ……………2019, 

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících 

a soudních překladatelích 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního řádu 
 

Čl. I 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 

č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona 

č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona 

č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., 

zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 

č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 

Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona 

č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona 

č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 

Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona 

č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., 

zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 

Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 

č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 

Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 

Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona 

č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 

Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 

Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 

č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 

Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona 

č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., 

zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona 

č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., 

zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., 

zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 

Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 

Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 
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Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb. a zákona 

č. 287/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 28 odst. 1 větě poslední se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „ , která je v přímé 

souvislosti s procesními úkony, a poradu“. 

 

 

2. § 29 zní: 

„§ 29 

 

(1) Tlumočník může odmítnout provedení tlumočnického úkonu z důvodů uvedených 

v jiném právním předpisu a z důvodů uvedených v § 99 a 100. O vyloučení tlumočníka 

rozhodne orgán činný v trestním řízení, který jej přibral. 

 

(2) Výši odměny a náhrad tlumočníka určí orgán činný v trestním řízení, který jej 

přibral, v souladu s jinými právními předpisy upravujícími odměňování a náhrady tlumočníka. 

Nesouhlasí-li orgán činný v trestním řízení s výší vyúčtované odměny a náhrad, rozhodne 

usnesením. Proti usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.“. 

 

 

3. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní: 

 

„§ 29a 

 

Ustanovení tohoto zákona o tlumočníkovi se přiměřeně použijí i na osobu vykonávající 

tlumočnickou činnost jednorázově.“. 

 

 

4. V § 33 odst. 4 větě třetí se za slova „§ 39 odst. 2“ vkládají slova „a 4“. 

 

 

5. V § 39 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na žádost advokáta se do pořadníku 

uvede cizí jazyk, ve kterém rovněž poskytuje své služby.“. 

 

 

6. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

„(4) Je-li to možné, obviněnému, který využil právo uvedené v § 2 odst. 14, se postupem 

podle odstavce 3 ustanoví advokát, který podle údajů v pořadníku poskytuje své služby 

v jazyce, o kterém obviněný uvedl, že jej ovládá, v jazyce národnosti obviněného, v úředním 

jazyce státu, jehož je obviněný občanem, nebo, je-li obviněný osobou bez státního občanství, 

v úředním jazyce státu, kde má obviněný trvalý pobyt nebo který je státem jeho původu.“. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

 

 

7. V § 39 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Je-li jedním z obhájců advokát 

ustanovený postupem podle odstavce 4, zruší se ustanovení ostatních obhájců.“. 
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8. V části první hlavě páté nadpis oddílu čtvrtého zní: „Znalec, znalecká kancelář 

a znalecký ústav“. 

 

 

9. V § 105 odst. 2 se za větu první vkládají věty „Znalec může odmítnout podání 

znaleckého posudku z důvodů uvedených v jiném právním předpisu a také z důvodů uvedených 

v § 99 a 100. O vyloučení znalce rozhodne orgán činný v trestním řízení, který jej k podání 

znaleckého posudku přibral, a v řízení před soudem předseda senátu.“. 

 

 

10. V § 105 odst. 3 větě první se slova „důvodů, které stanoví zvláštní zákon“ nahrazují 

slovy „důvodu podjatosti, pro který je vyloučen z podání znaleckého posudku podle zvláštního 

zákona“. 

 

 

11. V § 105 odst. 5 větě první se slova „v seznamu znalců“ nahrazují slovy „jako znalec 

nebo znalecká kancelář v seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů“. 

 

 

12. Za § 109 se vkládá nový § 109a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 109a 

Znalecká kancelář 

 

(1) K podání znaleckého posudku může orgán činný v trestním řízení přibrat také 

znaleckou kancelář. Znalecká kancelář, která byla přibrána k podání znaleckého posudku, podá 

znalecký posudek písemně. V něm označí znalce, který posudek vypracoval a může být 

v případě potřeby jako znalec vyslechnut. Je-li třeba přibrat znalce dva (§ 105 odst. 4), může 

znalecký posudek podat jedna znalecká kancelář, ale znalecký posudek musí vypracovat dva 

znalci. 

 

(2) Ustanovení § 105 až 109 se jinak přiměřeně použijí i na znalecké kanceláře 

a na znalce, kteří znalecký posudek vypracovali.“. 

 

 

13. Nadpis § 110 zní: „Znalecký ústav“. 

 

 

14. V § 110 odst. 1 se slova „státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci 

specializovanou na znaleckou činnost“ nahrazují slovy „znalecký ústav“. 

 

 

15. V § 110 odst. 2 větě první se slova „Ten, kdo byl přibrán k podání znaleckého 

posudku nebo k přezkoumání posudku podaného znalcem podle odstavce 1,“ nahrazují slovy 

„Znalecký ústav“ a ve větě druhé se slova „pokud bylo třeba přibrat znalce dva (§ 105 odst. 4), 

uvede nejméně dvě takové osoby“ nahrazují slovy „takovou osobou nesmí být ten, kdo podal 

znalecký posudek, který je přezkoumáván znaleckým ústavem“. 
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16. V § 110 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li třeba přibrat znalce dva (§ 105 

odst. 4), může znalecký posudek podat jeden znalecký ústav, ale znalecký posudek musí 

vypracovat dvě osoby.“. 

 

 

17. V § 110 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Ustanovení § 105 až 109 se jinak přiměřeně použijí i na znalecké ústavy a na osoby, 

které znalecký posudek vypracovaly.“. 

 

 

18. V § 110 se odstavec 4 zrušuje. 

 

 

19. Za § 110a se vkládá nový § 110b, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 110b 

Znalečné 

 

Výši znalečného určí orgán činný v trestním řízení, který znalce, znaleckou kancelář 

nebo znalecký ústav k podání znaleckého posudku přibral, v souladu s jinými právními 

předpisy upravujícími znalečné. Nesouhlasí-li orgán činný v trestním řízení s výší 

vyúčtovaného znalečného, rozhodne usnesením. Proti usnesení je přípustná stížnost, která má 

odkladný účinek.“. 

 

 

20. § 111 včetně nadpisu zní: 

„§ 111 

Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost 

 

Ustanovení § 105 až 110b se přiměřeně použijí i v případě, že orgán činný v trestním 

řízení přibere k podání znaleckého posudku osobu vykonávající znaleckou činnost 

jednorázově.“. 

 

 

21. V § 157 odst. 3 větě sedmé se slova „zvláštní předpisy o znalcích a tlumočnících“ 

nahrazují slovy „ustanovení tohoto zákona a zvláštního zákona upravující vyloučení znalce 

z podání znaleckého posudku“. 

 

 

22. V § 157 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

 

„(4) Konzultantovi přibranému podle odstavce 3 náleží za poskytnutí odborné pomoci 

odměna a náhrada hotových výdajů, které účelně vynaložil v přímé souvislosti s poskytováním 

odborné pomoci; odměna nenáleží konzultantovi, který poskytuje odbornou pomoc 

v pracovněprávním vztahu k orgánu nebo instituci uvedené v odstavci 3 větě druhé. Odměna se 

stanoví podle množství účelně vynaložené práce a stupně odbornosti potřebné k poskytnutí 

odborné pomoci. Odměna se může přiměřeně krátit, pokud odborná pomoc nebyla poskytnuta 
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řádně. Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního poskytnutí odborné pomoci, může orgán 

činný v trestním řízení odměnu zcela odepřít. Odměna a náhrada hotových výdajů se zvyšuje 

o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je konzultant, plátce daně z přidané 

hodnoty, povinen z odměny a náhrady hotových výdajů uplatnit podle zákona o dani z přidané 

hodnoty. Výši a způsob určení odměny a náhrady účelně vynaložených hotových výdajů 

a způsob jejich výplaty stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

 

(5) Nárok na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů je konzultant povinen 

vyúčtovat do 3 dnů od poskytnutí odborné pomoci. Výši odměny a náhrady hotových výdajů 

určí orgán činný v trestním řízení, který konzultanta přibral, do 30 dnů od provedení 

vyúčtování. Nesouhlasí-li orgán činný v trestním řízení s výší vyúčtované odměny 

nebo náhrady hotových výdajů, rozhodne usnesením. Proti usnesení je přípustná stížnost, která 

má odkladný účinek.“. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o živnostenském podnikání 
 

Čl. II 

 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 

Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 

Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona 

č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona 

č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona 

č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona 

č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., 

zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., 

zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 

Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 

247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona 

č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., 

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 

Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 

86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona 

č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 

Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 

Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona 

č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 

Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 

Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 

444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 

Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 

315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona 
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č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., 

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 

Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona 

č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 

zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 

Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 

303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona 

č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., 

zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 

zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 

Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 

Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona 

č. 171/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 3 odst. 2 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: 

 

„d) soudních tlumočníků a soudních překladatelů7), 

_______________ 
7) Zákon č.     /2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.“. 

 

 

2. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno al), které 

včetně poznámky pod čarou č. 72 zní: 

 

„al) výkon znalecké činnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů72). 

_______________ 
72) Zákon č.     /2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.“. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o soudních poplatcích 
 

Čl. III 

 

V příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 218/2011 

Sb., se položka 36 zrušuje. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
 

Čl. IV 

 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., 

zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 

Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 

Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 

č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona 

č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., 

zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 

Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 222/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 169 odst. 3 se slova „uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících“ nahrazují 

slovy „podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích“. 

 

 

2. V § 169h odst. 2 písm. e) se slova „uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících“ 

nahrazují slovy „podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích“. 

 

 

3. V § 169r odst. 1 písm. l) se slova „uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících“ 

nahrazují slovy „podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích“. 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. V 

 

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 

Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 
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Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona 

č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 

zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 

Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 

č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., 

zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 

Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 

Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., 

zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 

Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 

30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona 

č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., 

zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 

Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona 

č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 

Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 

Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona 

č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 

Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 

Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona 

č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 

zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 

Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 

Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 

č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., 

zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 

Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona 

č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., 

zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 

Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 

zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 

Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona 

č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 

zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 

Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona 

č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., 

zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se za položku 22 

vkládá nová položka 22A, která včetně nadpisu zní: 

 

 

„Položka 22A 

 

Vydání průkazu 

a) znalce podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích 

a znaleckých ústavech      Kč 500 
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b) tlumočníka podle zákona o soudních tlumočnících 

a soudních překladatelích      Kč 500“. 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
 

Čl. VI 

 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 3 odst. 1 a 5 se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovem 

„svéprávná“. 

 

 

2. V § 4 odst. 3 větě první se slova „a insolvenčnímu správci“ nahrazují slovy 

„ , insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli“ a ve větě 

druhé se slova „a insolvenční správce“ nahrazují slovy „ , insolvenční správce, znalce, soudní 

tlumočníky a soudní překladatele“. 

 

 

3. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby 

k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti této osoby“. 

 

 

4. § 15 včetně nadpisu zní: 

„§ 15 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy a součinnost 

 

(1) Ministerstvo za účelem správy informačního systému datových schránek a zřizování 

a správy datových schránek využívá 

a) ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 

1. příjmení, 

2. jméno, popřípadě jména, 

3. adresa místa pobytu, 

4. datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 

5. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden 

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 

a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

b) z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
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2. rodné číslo, 

3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

c) z informačního systému cizinců tyto údaje: 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

2. rodné číslo, 

3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

d) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci všechny referenční údaje, s výjimkou údaje o agendovém identifikátoru fyzické 

osoby pro agendu tohoto registru. 

 

(2) Komora auditorů České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu 

osoby do rejstříku auditorů, o údajích vedených o osobě v rejstříku auditorů nezbytně nutných 

pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti 

této osoby. 

 

(3) Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu znalce 

do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) 

a o zápisu soudního tlumočníka nebo soudního překladatele do seznamu soudních tlumočníků 

a soudních překladatelů (dále jen „seznam soudních tlumočníků“), o údajích vedených o této 

osobě v seznamu znalců nebo v seznamu soudních tlumočníků nezbytně nutných pro zřízení 

datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu znalců nebo seznamu 

soudních tlumočníků.“. 

 

 

Čl. VII 

Přechodné ustanovení 

 

Ministerstvo vnitra zřídí znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli 

zapsaným podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a podle 

zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona datovou schránku podle § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o zdravotních službách 
 

Čl. VIII 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014, zákona 

č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., 

zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 

Sb. zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 206/2017 

Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákon č. 45/2019 

Sb., se mění takto: 
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1. V § 51 odst. 3 se za slovo „znalci,“ vkládají slova „znalecké kanceláři,“. 

 

 

2. V § 65 odst. 2 písm. i) se slovo „ústavem30)“ nahrazuje slovy „ústavem nebo 

znaleckou kanceláří30)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 30 zní: 

_______________ 

„30) § 2 odst. 1 zákona č. ……/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.“. 

 

 

 

ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 
 

Čl. IX 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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