II.
ZÁKON
ze dne..........2013,
o soudních znalcích, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o soudních znalcích).
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Hlava I
Úvodní ustanovení
§1
(1) Tento zákon upravuje vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost a podmínky
jejího výkonu, práva a povinnosti soudních znalců (dále jen „znalec“), znaleckých kanceláří
a znaleckých ústavů, vznik a fungování registru znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých
ústavů (dále jen „registr“) a působnost Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)
a krajských soudů.
(2) Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy vykonávají svoji činnost pro potřeby
soudu, jiného orgánu veřejné moci, fyzickou nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel“).
§2
Znaleckou činností se rozumí činnost znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého
ústavu, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, podání posudku, jeho
doplnění nebo vysvětlení (dále jen „úkon“).
Hlava II
Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy
§3
(1) Znalcem je fyzická osoba, která je jako znalec zapsaná v registru.
(2) Znaleckou kanceláří je právnická osoba, která je jako znalecká kancelář zapsaná
v registru. Součástí znalecké kanceláře je alespoň jeden znalec zapsaný v registru. Znalec,
který je součástí znalecké kanceláře, vykonává znaleckou činnost pouze jménem této
kanceláře.
(3) Znaleckým ústavem je právnická osoba, která je jako znalecký ústav zapsaná
v registru. Znalecký ústav je určen pouze pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť

obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Na základě písemné
žádosti znaleckého ústavu rozhodne ministerstvo o rozšíření oprávnění znaleckého ústavu
podávat znalecké posudky ve všech případech.
(4) Pokud není stanoveno jinak, platí pro znalecké kanceláře a pro znalecké ústavy
obdobně ustanovení tohoto zákona pro znalce.
§4
(1) Pro znalce je příslušným správním orgánem krajský soud, v jehož obvodu má
trvalé bydliště. Nemá-li znalec trvalé bydliště, je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má
znalec doručovací adresu. Pro znaleckou kancelář je příslušný krajský soud, v jehož obvodu
má sídlo. Nemá-li znalecká kancelář sídlo na území České republiky, je příslušný krajský
soud, v jehož obvodu má doručovací adresu.
(2) Pro znalecký ústav je příslušným správním orgánem ministerstvo.
§5
Osoby nezapsané v registru mohou znaleckou činnost vykonat pouze výjimečně pro
dané řízení, jsou-li orgánem veřejné moci ustanoveny za podmínek stanovených tímto
zákonem.
§6
Označení „soudní znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“ mohou
používat pouze znalci, znalecké kanceláře nebo znalecké ústavy, kteří jsou zapsáni v registru.
Jiné osoby mohou poukazovat na své ustanovení znalcem, znaleckou kanceláří nebo
znaleckým ústavem pouze v přímé souvislosti s řízením, pro které byly ustanoveny. Zakazuje
se jakékoliv chování, které může vzbudit dojem, že je dotyčná osoba znalcem, znaleckou
kanceláří nebo znaleckým ústavem podle tohoto zákona, ačkoli není zapsána v registru.
Hlava III
Vznik znaleckého oprávnění
§7
Oprávnění znalce
O vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalec rozhoduje krajský soud
na základě žádosti. V žádosti žadatel uvede obor, odvětví a specializaci, pro kterou podává
žádost. Přílohou žádosti jsou listiny prokazující skutečnosti podle § 8 písm. a) až d).
§8
Podmínky pro vznik oprávnění znalce
Krajský soud rozhodne o vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalec,
prokáže-li žadatel, že

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské
unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské
konfederace nebo splňuje podmínky stanovené právním předpisem Evropské unie1,
b) je odborně způsobilý k výkonu znalecké činnosti v daném oboru, odvětví
a specializaci, pro které má být zapsán, a doloží dosažení požadovaného vzdělání
a délku praxe,
c) má odpovídající vybavení pro výkon znalecké činnosti,
d) je bezúhonný,
e) je plně svéprávný,
f) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut z registru nebo nebyla v posledních 3 letech
vyškrtnuta znalecká kancelář, pro kterou vykonával znaleckou činnost v době
spáchání správního deliktu; to neplatí, pokud byl vyškrtnut na vlastní žádost nebo
prokáže existenci zvlášť závažných důvodů, pro které nebylo možné žádost
o vyškrtnutí z registru podat,
g) složí vstupní zkoušku podle § 11 a
h) složí slib podle § 12.
§9
Odborná způsobilost
(1) Odbornou způsobilostí se pro jednotlivé obory, odvětví a případně specializace
rozumí dosažení vysokoškolského vzdělání nejméně magisterského stupně, pokud jej lze pro
daný obor, odvětví a specializaci získat, a praxe v daném oboru, odvětví a specializaci v délce
nejméně 5 let od ukončení vysokoškolského studia, popřípadě u některých oborů, odvětví
a specializací absolvování postgraduálního studia, vykonání zvláštních zkoušek, získání
způsobilosti nebo osvědčení podle jiného právního předpisu. Stupeň potřebného vzdělání
a délky praxe v daném oboru, odvětví a specializaci a požadavek vykonání zvláštních
zkoušek, získání způsobilosti nebo osvědčení stanoví pro jednotlivé obory, odvětví a případně
specializace ministerstvo vyhláškou.
(2) Podmínku dosažení určitého stupně vzdělání, délky praxe a vykonání zvláštních
zkoušek lze nahradit dokladem prokazujícím jmenování docentem nebo profesorem v oboru
souvisejícím s oborem, odvětvím a specializací, pro který je podána žádost o zápis znalce.
§ 10
Bezúhonnost fyzické osoby
(1) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 písm. d) nesplňuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, nebo byla pravomocně odsouzena za
nedbalostní trestný čin vztahující se k výkonu znalecké činnosti, nehledí-li se na ni, jako by
nebyla odsouzena.
(2) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady
prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se osoba zdržovala
1)

Čl. 11 Směrnice rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků
třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
Čl. 24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení
(EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
Čl. 14 Směrnice rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.

v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce, nebo jiným dokladem prokazujícím
bezúhonnost této osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát trvalého nebo jiného pobytu doklad
obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad čestné
prohlášení.
§ 11
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. Způsob vykonání zkoušky, její formu a průběh
stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Krajský soud umožní do 6 měsíců od doručení žádosti podle § 7 vykonat
po uhrazení poplatku, který stanoví ministerstvo vyhláškou nejvýše částkou 3 000 Kč (dále
jen „poplatek za zkoušku“), vstupní zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky
uvedené v § 8 písm. a) až f).
(3) Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může podat novou žádost nejdříve
po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které neuspěl.
§ 12
Znalecký slib
(1) Žadatel je povinen před vznikem oprávnění složit do rukou předsedy krajského
soudu nebo jím pověřené osoby slib, který zní:
,,Slibuji, že při své znalecké činnosti budu dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost
budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých
znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké
činnosti dozvěděl.“.
(2) Nesloží-li žadatel slib nebo jej složí s výhradou, krajský soud oprávnění neudělí.
§ 13
Oprávnění znalecké kanceláře
O vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalecká kancelář rozhoduje
krajský soud na základě žádosti žadatele. V žádosti žadatel uvede obor, odvětví a specializaci,
pro kterou podává žádost. Přílohou žádosti jsou listiny podle § 14 odst. 2 písm. a) a b).
§ 14
Podmínky pro vznik oprávnění znalecké kanceláře
(1) Právnická osoba bude zapsána pouze pro takový obor a odvětví a případně
specializaci, pro které je zapsán alespoň 1 ze znalců, který podal čestné prohlášení.
(2) Krajský soud rozhodne o vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako
znalecká kancelář, prokáže-li žadatel,

a) čestným prohlášením znalce nebo znalců, že budou od vzniku oprávnění nadále
vykonávat znaleckou činnost pouze pro znaleckou kancelář,
b) že je bezúhonný,
c) že nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut z registru; to neplatí, pokud byl vyškrtnut
na vlastní žádost nebo prokáže existenci zvlášť závažných důvodů, pro které
nebylo možné žádost o vyškrtnutí z registru podat.
(3) Je-li podána žádost o vydání rozhodnutí vykonávat znaleckou činnost jako znalec
současně s žádostí o vydání rozhodnutí vykonávat znaleckou činnost jako znalecká kancelář,
pro kterou bude tato fyzická osoba nadále vykonávat činnost, rozhodne orgán ve společném
řízení.
§ 15
Bezúhonnost právnické osoby
(1) Podmínku bezúhonnosti podle § 14 odst. 2 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. d)
nesplňuje právnická osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, nebo
byla pravomocně odsouzena za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem
znalecké činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena.
(2) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále u právnických
osob se sídlem mimo území České republiky výpisem z Rejstříku trestů nebo jiným
obdobným dokladem vydaným státem, ve kterém mají sídlo. Ustanovení § 10 odst. 2
se použije obdobně.
§ 16
Oprávnění znaleckého ústavu
O vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalecký ústav rozhoduje
ministerstvo na základě žádosti žadatele. V žádosti žadatel uvede obor a odvětví, pro které
podává žádost. Přílohou žádosti jsou listiny prokazující skutečnosti podle § 17 odst. 1 písm. a)
až f).
§ 17
Podmínky pro vznik oprávnění znaleckého ústavu
(1) Ministerstvo rozhodne o vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako
znalecký ústav, prokáže-li žadatel, že
a) je právnickou osobou vykonávající alespoň po dobu 3 let předcházejících podání
žádosti vědeckovýzkumnou činnost v daném oboru a odvětví,
b) má odpovídající vybavení pro výkon znalecké činnosti,
c) disponuje odpovídajícím personálním zázemím, které dává záruku řádného výkonu
znalecké činnosti,
d) je bezúhonný,
e) má vypracován systém vnitřního vzdělávání,
f) má vypracována pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké
činnosti,

g) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut z registru; to neplatí, pokud byl vyškrtnut na
vlastní žádost nebo prokáže existenci zvlášť závažných důvodů, pro které nebylo
možné žádost o vyškrtnutí z registru podat.
§ 18
Systém vnitřního vzdělávání
Systémem vnitřního vzdělávání se rozumí systém vzdělávání osob, které se mají
podílet na znalecké činnosti znaleckého ústavu. Prostřednictvím systému musí být zajištěno
soustavné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí potřebných pro znaleckou činnost.
§ 28 se použije přiměřeně.
§ 19
Společná ustanovení o vzniku oprávnění
(1) Žádost o vydání rozhodnutí o oprávnění vykonávat znaleckou činnost nebo
o rozšíření znaleckého oprávnění se podává na formuláři, jehož vzor stanoví ministerstvo
vyhláškou.
(2) Vyhoví-li ministerstvo nebo krajský soud žádosti, zapíše žadatele do registru.
(3) Platnost oprávnění je omezena na dobu 5 let. Na základě žádosti o prodloužení
oprávnění podané nejdříve 1 rok před uplynutím této doby se doba platnosti oprávnění
prodlužuje vždy o dalších 5 let.
(4) Znalec nebude zapsán do registru, pokud nedoloží doklad o uzavřeném pojištění
podle § 30. Vykonává-li znalec činnost pro znaleckou kancelář podle § 14, má povinnost
uzavřít pojištění pouze kancelář.
(5) Právnická osoba může být zapsána buď jako znalecká kancelář, nebo jako znalecký
ústav.
§ 20
Změny ve skutečnostech
Znalec a znalecká kancelář jsou povinni sdělit krajskému soudu nebo znalecký ústav
ministerstvu změny ve skutečnostech a údajích, které jsou podmínkou vzniku oprávnění, do
15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
§ 21
Znalci nezapsaní do registru
(1) Orgán veřejné moci může ustanovit znalcem pro konkrétní řízení osobu, která není
zapsána do registru a má potřebné odborné předpoklady pro to, aby podala znalecký posudek
a která s ustanovením vyslovila souhlas, pokud
a) není pro daný obor, odvětví a případně specializaci zapsán žádný znalec,
b) žádný znalec zapsaný v registru nemůže úkon provést, nebo
c) by provedení úkonu znalcem zapsaným do registru bylo spojeno s nepřiměřenými
náklady nebo obtížemi.

(2) Takto ustanovený znalec složí do rukou orgánu, který ho ustanovil, slib podle § 12;
před složením slibu nesmí podat znalecký posudek. O složení slibu vyhotoví orgán veřejné
moci zápis.
(3) Není-li obor a odvětví takto ustanovené osoby uveden ve vyhlášce, je orgán
veřejné moci, který takto osobu ustanovil znalcem, povinen sdělit ministerstvu, pro který obor
a odvětví byl znalec ustanoven. Součástí sdělení je i věcné vymezení oboru a odvětví.
(4) Ustanovení o odměňování, náhradě nákladů a výkonu znalecké činnosti platí
obdobně.
Hlava IV
Výkon znalecké činnosti
Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti
§ 22
(1) Znalec je oprávněn vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví a případně
specializaci, pro které má oprávnění. Znalec je oprávněn požadovat při výkonu znalecké
činnosti součinnost od zadavatele znaleckého posudku.
(2) Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost řádně, s náležitou odbornou péčí,
nestranně, hospodárně a ve stanovené lhůtě.
(3) Znalec vykonává znaleckou činnost osobně, v případě znalecké kanceláře
vykonává znaleckou činnost pro znaleckou kancelář konkrétní znalec nebo znalci, kteří mají
příslušné oprávnění, a v případě znaleckého ústavu vykonává znaleckou činnost tento ústav.
(4) Vyžaduje-li to povaha věci, je oprávněn přibrat konzultanta k posuzování
zvláštních dílčích otázek; tuto okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, musí uvést
ve znaleckém posudku. Odpovědnost znalce není dotčena ani v té části posudku, o níž bylo
konzultováno.
(5) Znalec nesmí podat znalecký posudek, jestliže lze mít pochybnost o jeho
nepodjatosti pro jeho poměr k věci, zadavateli, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci nebo
osobě, které se znalecký posudek týká.
(6) Jakmile se znalec dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí podat znalecký posudek,
oznámí to bezodkladně zadavateli znaleckého posudku.
§ 23
(1) Znalecký posudek se podává ústně do protokolu, písemně v listinné podobě nebo,
souhlasí-li s tím zadavatel, písemně v elektronické podobě.
(2) Náležitosti znaleckého posudku stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 24
(1) Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení. Mlčenlivosti jej může
zprostit jen zadavatel.
(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se vztahuje i na konzultanty a další osoby,
které se na znalecké činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec povinen tyto osoby
písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby zprostit jen zadavatel.
(3) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na použití informací o skutečnostech podle
odstavce 1 přiměřeným způsobem pro vědecké nebo vzdělávací účely. Na povinnost
mlčenlivosti se nelze odvolat vůči orgánu veřejné moci, před kterým probíhá řízení, v němž
má být znalecký posudek využit jako důkaz; na povinnost mlčenlivosti se nelze odvolat ani
vůči orgánu vykonávajícímu státní dohled nad znaleckou činností.
Znalecká činnost vykonávaná pro potřeby orgánů veřejné moci
§ 25
(1) Znalec je povinen podat znalecký posudek, případně jej doplnit a vysvětlit, je-li
orgánem veřejné moci ustanoven znalcem pro dané řízení. Odmítnout podat znalecký posudek
může znalec pouze tehdy, má-li k tomu vážný důvod.
(2) O tom, kdy znalec může odepřít podání posudku orgánu veřejné moci a kdy mu
nemůže být podání posudku uloženo, platí pro jednotlivé druhy řízení obdobně ustanovení
o svědcích podle příslušných procesních právních předpisů.
§ 26
Orgán veřejné moci se znalcem předem projedná zadání znaleckého posudku a lhůtu
pro podání znaleckého posudku. Znalec je povinen na žádost orgánu veřejné moci provést
předběžný odhad předpokládané výše odměny a nákladů, které si provedení úkonu vyžádá.
V případě, že předběžný odhad předpokládané výše nákladů je o 30 % vyšší než předběžný
odhad výše předpokládané odměny, je znalec povinen si vyžádat souhlas orgánu veřejné
moci.
§ 27
Před orgánem veřejné moci, který znalecký posudek zadal, vystupuje v záležitostech
znaleckého posudku pouze znalec osobně, v případě znalecké kanceláře znalec nebo znalci,
kteří posudek zpracovali pro znaleckou kancelář, a v případě znaleckého ústavu vystupuje
jménem znaleckého ústavu ten jeho zaměstnanec, člen či společník, jehož odborné schopnosti
dávají záruku řádného vysvětlení a doplnění znaleckého posudku.
Hlava V
Vzdělávání a pojištění znalců
§ 28

Vzdělávání znalců
(1) Znalec je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých vědomostí,
dovedností a způsobilosti potřebných pro řádný výkon znalecké činnosti v oboru, odvětví
a případně specializaci, pro které je zapsán.
(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.
§ 29
Ověřování odborných znalostí znalců
(1) Ministerstvo 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, odvětví a případně specializaci, pro něž je znalec
zapsán v registru.
(3) Způsob, formu a průběh ověřování odborných znalostí stanoví ministerstvo
ve vyhlášce.
§ 30
Pojištění znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů
(1) Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav musí být po celou dobu výkonu
znalecké činnosti pojištěni pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem znalecké
činnosti, s limitem pojistného plnění na každou pojistnou událost nejméně ve výši
a)
b)
c)

500 000 Kč, pokud jde o znalce,
1 000 000 Kč, pokud jde o znaleckou kancelář,
2 500 000 Kč, pokud jde o znalecký ústav.

(2) Znalec je povinen do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
o vzniku oprávnění doložit doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu
plynoucí z výkonu znalecké činnosti podle odstavce 1.
Hlava VI
Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost
§ 31

(1) Příslušný orgán rozhodne o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost,
pokud
a) bylo zahájeno trestní stíhání znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, a to do doby pravomocného skončení
trestního stíhání,
b) bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, a to do doby nabytí právní moci
rozhodnutí,
c) znalec nastoupil do výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, a to po dobu trvání
výkonu trestu, nebo
d) je znalec nezvěstný podle občanského zákoníku.
(2) Příslušný orgán může rozhodnout o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou
činnost
a) je-li zahájeno trestní stíhání znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu
nesouvisející s výkonem znalecké činnosti,
b) pokud byla znalci uložena povinnost zúčastnit se ověření odborných znalostí; toto
pozastavení končí dnem, kdy znalec při ověřování odborných znalostí uspěl, nebo
c) pokud ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů znemožňujících výkon znalecké
činnosti o pozastavení činnosti sám písemně požádá a uvede, na jakou dobu má být
výkon přerušen. Žádost o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost lze
podat na dobu nejdéle 4 let. Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost na
základě žádosti končí uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla žádost znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu o ukončení
pozastavení tohoto oprávnění doručena krajskému soudu nebo ministerstvu, nejpozději
však uplynutím doby, na kterou bylo toto právo pozastaveno.
(3) Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost nesmí znalec, znalecká
kancelář nebo znalecký ústav vykonávat znaleckou činnost.
(4) V případech podle odstavce 1 písm. a) a c) a odstavce 2 písm. a) jsou znalec
a znalecká kancelář povinni o uvedených skutečnostech informovat krajský soud nebo
v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) znalecký ústav ministerstvo, a to
bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.
(5) Pozastavením oprávnění vykonávat znaleckou činnost není dotčena povinnost
dokončit již rozpracované znalecké posudky a vysvětlit již podané znalecké posudky, pokud
to není v rozporu s důvodem pozastavení činnosti. V případě existujícího rozporu uvede tuto
skutečnost krajský soud u znalců a znaleckých kanceláří a ministerstvo u znaleckých ústavů
v rozhodnutí o pozastavení činnosti.
(6) Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost a ukončení pozastavení tohoto
oprávnění podle odstavce 1 a 2 zaznamená příslušný orgán v registru bezodkladně, nejpozději
do 15 dnů poté, kdy rozhodnutí o pozastavení práva vykonávat činnost znalce nabylo právní
moci nebo kdy se dozvěděl o ukončení pozastavení tohoto práva.
§ 32

(1) Opravný prostředek proti rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou
činnost nemá odkladný účinek.
(2) Ten, komu bylo pozastaveno oprávnění vykonávat znaleckou činnost, informuje
o této skutečnosti bezodkladně všechny zadavatele.
Hlava VII
Zánik oprávnění k výkonu znalecké činnosti
§ 33
(1) Oprávnění vykonávat znaleckou činnost zaniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o ukončení oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
(2) Krajský soud rozhodne o zrušení oprávnění znalce a znalecké kanceláře nebo
ministerstvo znaleckého ústavu,
a) který přestane splňovat podmínky pro vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost nebo
u kterého se dodatečně zjistí, že je nesplňuje,
b) který nemůže ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dlouhodobě vykonávat svoji
činnost nebo ji nemůže vykonávat řádně a oprávnění vykonávat znaleckou činnost nebylo
pozastaveno podle § 31,
c) který při ověřování odborných znalostí neuspěl nebo pokud se bez omluvy a bez vážného
důvodu k ověření odborných znalostí nedostavil,
d) který nedoloží doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu, nebo není
po dobu výkonu znalecké činnosti pojištěn,
e) nebylo-li prodlouženo oprávnění vykonávat znaleckou činnost, nebo
f) pokud o zrušení oprávnění sám písemně požádá, a to do 15 dnů od doručení žádosti
krajskému soudu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
žadatele.
(3) Příslušný orgán provede vyškrtnutí z registru bezodkladně, nejpozději však do 15
pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
(4) Oprávnění vykonávat znaleckou činnost zaniká, pokud znalec zemřel, nebo byl
prohlášen za mrtvého, nebo pokud znalecká kancelář nebo znalecký ústav zanikl. Příslušný
orgán provede vyškrtnutí z registru do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl.
(5) Zanikne-li znalci, znalecké kanceláři nebo znaleckému ústavu oprávnění
vykonávat znaleckou činnost, je ten, kdo má u sebe podklady sloužící pro vypracování
znaleckého posudku, povinen vrátit je bez zbytečného odkladu zadavateli. Vykonává-li
činnost znalec pro znaleckou kancelář podle § 14, má povinnost uzavřít pojištění pouze
znalecká kancelář.
Hlava VIII
Registr

§ 34
Registr
(1) Registr je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo.
Do registru se zapisují znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.
(2) Registr se člení na dvě části. V první části jsou zapsáni znalci a znalecké kanceláře
a v druhé části jsou zapsány znalecké ústavy. V jednotlivých částech se vedou údaje
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
(3) Registr je veden v elektronické podobě a údaje označené tímto zákonem jako
veřejné jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) K údajům, které jsou označené tímto zákonem jako neveřejné, má přístup pouze
ministerstvo, předseda krajského soudu a jím pověřený zaměstnanec soudu.
(5) Znalec má v registru přístup ke všem údajům, které se dotýkají výkonu jeho
znalecké činnosti.
§ 35
Údaje vedené v registru
(1) Jako veřejný údaj se do registru zapisuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení znalce, název znalecké kanceláře nebo znaleckého
ústavu,
b) obor, odvětví a případně specializace, ve kterých je znalec, znalecká kancelář nebo
znalecký ústav oprávněn vykonávat znaleckou činnost,
c) právní forma znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu a určení organizační složky nebo
součásti znaleckého ústavu, která znaleckou činnost zajišťuje,
d) doručovací adresa znalce v České republice nebo doručovací adresa znalecké kanceláře
nebo znaleckého ústavu a jeho organizační složky; je-li znaleckým ústavem nebo znaleckou
kanceláří Česká republika, adresa organizační složky státu, případně pracoviště, adresa datové
schránky a případně telefonní číslo,
e) den zápisu do registru,
f) údaj o tom, zda byla znalecká činnost pozastavena a ustanovení tohoto zákona, podle
kterého došlo k pozastavení,
g) údaj o zápisu do seznamu podle zákona č. 36/1967 Sb., byl-li znalec nebo znalecký ústav
do seznamu zapsán podle tohoto právního předpisu,
h) údaj o udělených sankcích, bylo-li rozhodnuto o jejich uveřejnění,
i) údaj o tom, zda znalec působí u znaleckého ústavu zapsaného v registru a jeho název nebo
vykonává činnost pro znaleckou kancelář a její název,
j) identifikační číslo,
k) daňové identifikační číslo a
l) na žádost odkaz na webovou stránku týkající se jeho znalecké činnosti.
(2) Jako neveřejný údaj se do registru zapisuje
a) adresa místa trvalého pobytu znalce,
b) údaje o udělených sankcích, nemají-li být uveřejněny,
c) jiné skutečnosti potřebné pro výkon dohledu,

d) adresa sídla znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu.
(3) Znalci, který nemá do okamžiku zápisu do registru přiděleno identifikační číslo
osoby, bude identifikační číslo osoby přiděleno správcem základního registru.
(4) Změnu údajů uvedených v odst. 1 písm. a), c), d), i) a l) a odst. 2 písm. a) a c) jsou
znalec nebo znalecká kancelář povinni oznámit příslušnému krajskému soudu nebo znalecký
ústav ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; k oznámení musí být připojen
doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu prokazující změnu příslušného údaje, je-li to
možné. Tyto změny krajský soud nebo ministerstvo nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne,
kdy se o změně dozví, zaznamenají do registru.
§ 36
Evidence znaleckých posudků
(1) Součástí registru je evidence znaleckých posudků (dále jen „evidence“).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(2) Znalec do evidence zapíše do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost,
ke které se povinnost zápisu váže,
den zadání, den podání, případně den vysvětlení nebo doplnění znaleckého posudku,
předmět znaleckého posudku,
obor, odvětví a případně specializace, ve kterých byl podán znalecký posudek,
označení orgánu veřejné moci, který znalecký posudek znalci zadal, včetně
příslušného jednacího čísla orgánu veřejné moci,
označení zpracovatele znaleckého posudku v případě, že byl znalecký posudek zadán
znalecké kanceláři nebo znaleckému ústavu,
údaj o vyúčtovaných a přiznaných výších odměn a náhrad, byl-li znalecký posudek
zadán orgánem veřejné moci,
evidenční číslo znaleckého posudku,
celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné moci,
celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními zadavateli,
celkový počet zpracovaných znaleckých posudků v daném kalendářním roce,
počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné
moci,
počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními
zadavateli.
(3) Údaj podle odstavce 2 písm. k) se zapisuje do registru jako veřejný.
Hlava IX
Odměňování a náhrada nákladů
§ 37
(1) Znalec má za podání posudku právo na odměnu.

(2) Je-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, řídí se odměna vyhláškou
vydanou ministerstvem.

(3) Odměna podle odstavce 2 se stanoví podle množství účelně vynaložené práce
a stupně odbornosti potřebné k provedení znaleckého úkonu. Odměna se může přiměřeně
krátit, jestliže úkon nebyl proveden v souladu s požadavky § 22 odst. 2. Jde-li o zvlášť
závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může orgán veřejné moci odměnu zcela
odepřít.
(4) Neřídí-li se odměna podle odstavců 2 a 3, stanoví se smluvně mezi znalcem
a zadavatelem.
(5) Odměna stanovená podle odstavců 1 až 3 se zvyšuje o částku odpovídající dani
z přidané hodnoty, kterou je znalec povinen z odměny odvést podle zákona o dani z přidané
hodnoty.
§ 38
(1) Je-li znalecký úkon zadán orgánem veřejné moci, má znalec dále právo na náhradu
nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem.
(2) Jiné náklady znalce, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou
zahrnuty v odměně.
(3) Jestliže znalec přibral konzultanta, má nárok na náhradu nákladů s tím spojených
jen tehdy, jestliže orgán veřejné moci, který jej znalcem ustanovil, s přibráním konzultanta
vyslovil souhlas.
(4) Je-li odměna dohodnuta podle § 37 odst. 4 a není-li ve smlouvě mezi znalcem
a zadavatelem dohodnuto jinak, je v odměně zahrnuta i náhrada nákladů.
(5) Náhrada nákladů stanovená podle odstavců 1 a 3 se zvyšuje o částku odpovídající
dani z přidané hodnoty, kterou je znalec a znalecký ústav povinen z náhrady nákladů odvést
podle zákona o dani z přidané hodnoty.
§ 39
Odměnu a náhradu nákladů je znalec povinen vyúčtovat zároveň s podáním posudku.
O její výši rozhodne orgán veřejné moci, který ustanovil znalce, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 2 měsíců od provedení vyúčtování. Odměnu a náhradu hotových výdajů je třeba
uhradit bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí, nejpozději do 30 dnů.
Hlava X
Správní delikty
Přestupky
§ 40
(1) Znalec se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 20, § 32 odst. 2 nebo § 35 odst. 4,

b) vykoná znaleckou činnost mimo rozsah svého znaleckého oprávnění podle § 22 odst. 1,
c) vykoná znaleckou činnost v rozporu se zásadami uvedenými v § 22 odst. 2,
d) nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 3,
e) podá znalecký posudek v rozporu s § 22 odst. 4,
f) neoznámí podle § 22 odst. 5 zadavateli skutečnost, pro kterou nesmí podat znalecký
posudek,
g) podá znalecký posudek v rozporu s § 23 odst. 2,
h) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 24 nebo o této povinnosti nepoučí další
osoby, které se podílely na znalecké činnosti,
i) odmítne podat znalecký posudek, pro jehož vypracování byl ustanoven orgánem veřejné
moci, z jiných než vážných důvodů podle § 25 odst. 1 a 2,
j) nesplní některou z povinností stanovených podle § 27,
k) neprovede předběžný odhad výše odměny a nákladů podle § 26,
l) v rozporu s § 31 odst. 3 vykonává činnost znalce v době pozastavení oprávnění vykonávat
tuto činnost, nebo
m) v rozporu s § 39 nesprávně vyúčtuje odměnu a náhradu nákladů za podání znaleckého
posudku.
(2) Znalec vykonávající znaleckou činnost pouze pro znaleckou kancelář se dopustí
přestupku tím, že
a) vykoná znaleckou činnost mimo rozsah svého znaleckého oprávnění podle § 22 odst. 1,
b) vykoná znaleckou činnost v rozporu se zásadami uvedenými v § 22 odst. 2,
c) nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 3,
d) podá znalecký posudek v rozporu s § 22 odst. 4,
e) podá znalecký posudek v rozporu s § 23 odst. 2,
f) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 24 nebo o této povinnosti nepoučí další
osoby, které se podílely na znalecké činnosti,
g) nesplní některou z povinností stanovených podle § 27,
h) v rozporu s § 31 odst. 3 vykonává činnost znalce v době pozastavení oprávnění vykonávat
tuto činnost, nebo
i) nesplní informační povinnost podle § 35 odst. 4.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se neoprávněně vydává za znalce podle § 3 odst. 1,
b) se neoprávněně vydává za znaleckou kancelář podle § 3 odst. 2,
c) se neoprávněně vydává za znalecký ústav podle § 3 odst. 3
d) neoprávněně vykonává znaleckou činnost podle § 2,
e) nevrátí podklady sloužící k vypracování znaleckého posudku podle § 33 odst. 5, nebo
f) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 24 odst. 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), e), f), g), h), j) nebo k) lze uložit
pokutu od 10 000 Kč do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i), l) nebo m)
pokutu od 50 000 Kč do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí z registru. Za přestupek podle odstavce 3
lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 100 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), e), f), g) nebo i) lze uložit pokutu
od 10 000 Kč do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a), d) nebo h) pokutu
od 50 000 Kč do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí z registru.

(6) Při stanovení druhu a výměry sankce za správní delikt se přihlédne zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán a ke
skutečnosti, zda a jakým způsobem byla již v minulosti pro týž skutek osoba postižena. Za
více přestupků téhož znalce projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle
ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Sankci vyškrtnutí z registru
lze uložit, jestliže ji lze uložit za některý z těchto přestupků. Sankci uveřejnění přestupku
v registru lze uložit společně se všemi ostatními peněžitými sankcemi; sankce bude v registru
zveřejněna po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla udělena.
Správní delikty právnických osob
§ 41
(1) Znalecká kancelář se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 20, § 32 odst. 2 nebo § 35 odst. 4,
b) neoznámí podle § 22 odst. 5 zadavateli skutečnost, pro kterou nesmí podat znalecký
posudek,
c) nesplní některou z povinností stanovených podle § 27,
d) odmítne podat znalecký posudek, pro jehož vypracování byl ustanoven orgánem veřejné
moci, z jiných než vážných důvodů podle § 25 odst. 1,
e) neprovede předběžný odhad výše odměny a nákladů podle § 26,
f) v rozporu s § 31 odst. 3 vykonává činnost znalce v době pozastavení oprávnění vykonávat
tuto činnost, nebo
g) v rozporu s § 39 nesprávně vyúčtuje odměnu a náhradu nákladů za podání znaleckého
posudku.
(2) Znalecký ústav se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 20, § 32 odst. 2 nebo 35 odst. 4,
b) vykoná znaleckou činnost mimo rozsah svého znaleckého oprávnění podle § 22 odst. 1,
c) vykoná znaleckou činnost v rozporu se zásadami uvedenými v § 22 odst. 2,
d) nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 3,
e) podá znalecký posudek v rozporu s § 22 odst. 4,
f) neoznámí podle § 22 odst. 5 zadavateli skutečnost, pro kterou nesmí podat znalecký
posudek,
g) podá znalecký posudek v rozporu s § 23 odst. 2,
h) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 24 nebo o této povinnosti nepoučí další
osoby, které se podílely na znalecké činnosti,
i) odmítne podat znalecký posudek, pro jehož vypracování byl ustanoven orgánem veřejné
moci, z jiných než vážných důvodů podle § 25 odst. 1,
j) neprovede předběžný odhad výše odměny a nákladů podle § 26,
k) nesplní některou z povinností stanovených podle § 27,
l) v rozporu s § 31 odst. 3 vykonává činnost znalce v době pozastavení oprávnění vykonávat
tuto činnost, nebo
m) v rozporu s § 39 nesprávně vyúčtuje odměnu a náhradu nákladů za podání znaleckého
posudku.
(3) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se neoprávněně vydává za znalecký ústav podle § 3 odst. 3,
b) se neoprávněně vydává za znaleckou kancelář podle § 3 odst. 2, nebo
c) neoprávněně vykonává znaleckou činnost podle § 2.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e) lze uložit pokutu od
50 000 Kč do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f) nebo g) pokutu od
100 000 Kč do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí z registru. Za správní delikt podle odstavce 3 lze
uložit pokutu od 200 000 Kč do 400 000 Kč.
(5) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), f), g), h), j) nebo k) lze uložit
pokutu od 50 000 Kč do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. b), e), i), l)
nebo m) pokutu od 100 000 Kč do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí z registru.
§ 42
(1) Při stanovení druhu a výměry sankce za správní delikt se přihlédne zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán a ke
skutečnosti, zda a jakým způsobem byl již v minulosti pro týž skutek znalecký ústav postižen.
(2) Za více správních deliktů téhož znaleckého ústavu projednaných ve společném
řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji
postižitelný. Sankci vyškrtnutí z registru lze uložit, jestliže ho lze uložit za některý z těchto
správních deliktů. Sankci uveřejnění správního deliktu v registru lze uložit společně se všemi
ostatními peněžitými sankcemi; sankce bude v registru zveřejněna po dobu 3 let od nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým byla udělena.
(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
§ 43
Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává u znalců
a znaleckých kanceláří krajský soud a u znaleckých ústavů ministerstvo.
(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže krajský soud nebo ministerstvo
o něm nezahájili řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděli, nejpozději však zaniká
uplynutím 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(3) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec uznán vinným ze spáchání
přestupku, nebo údaj, kterým byl znalecký ústav nebo znalecká kancelář uznán vinným ze
spáchání správního deliktu, zaznamená ministerstvo nebo krajský soud v registru bez odkladu,
nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co rozhodnutí nabylo právní moci.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
Hlava XI

Státní dohled
§ 44
(1) Státní dohled nad znaleckou činností vykonává ministerstvo a příslušný krajský
soud.
(2) Orgán dohledu prověřuje, zda znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy
postupovali v souladu s tímto zákonem a právními předpisy vydanými k jeho provedení.
§ 45
(1) V oborech, u nichž to odůvodňuje jejich povaha, se mohou zřizovat jako poradní
orgány ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu sbory pro znalecké otázky;
jejich členy jmenuje z řad znalců zřizovatel poradního sboru.
(2) Úkolem sborů pro znalecké otázky je vyjadřovat se k odborným otázkám
z hlediska oboru, pro který jsou zřízeny.
Hlava XII
Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací
Společná ustanovení
§ 46
Bylo-li zahájeno se znalcem správní řízení, jehož výsledkem může být udělení sankce,
dokončí se toto řízení i v případě, kdy bylo rozhodnuto o zániku oprávnění k výkonu znalecké
činnosti z jiných důvodů.
§ 47
(1) Rozhodl-li ve věcech podle tohoto zákona Městský soud v Praze je v prvním stupni
ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Praze, rozhodl-li Krajský soud
v Praze je příslušný Městský soud v Praze, rozhodl-li Krajský soud v Českých Budějovicích,
je příslušný Krajský soud v Plzni, rozhodl-li Krajský soud v Plzni je příslušný Krajský soud
V Českých Budějovicích, rozhodl-li Krajský soud v Ústí nad Labem, je příslušný Krajský
soud v Hradci Králové, rozhodl-li Krajský soud v Hradci Králové, je příslušný Krajský soud
v Ústí nad Labem, rozhodl-li Krajský soud v Brně je příslušný Krajský soud v Ostravě
a rozhodl-li Krajský soud v Ostravě je příslušný Krajský soud v Brně.
(2) Nadřízeným správním orgánem krajského soudu je ministerstvo.
§ 48
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) seznam oborů, odvětví a případně specializací, u nichž se jednotlivě stanoví požadavky na
odbornou způsobilost,
b) odměňování a poskytování náhrady nákladů,
c) formát a způsob zasílání znaleckých posudků v elektronické podobě,
d) vzor žádosti o udělení oprávnění vykonávat znaleckou činnost a žádosti o prodloužení
znaleckého oprávnění,
e) způsob, formu a průběh vstupní zkoušky,
f)) způsob, formu a průběh ověřování odborných znalostí,
g) náležitosti a vzhled znaleckého razítka,
h) náležitosti znaleckého posudku,
i) poplatek za vstupní zkoušku.
Přechodná ustanovení
§ 49
Znalci a znalecké ústavy, kteří získali oprávnění podle dosavadních právních předpisů,
jsou zapsáni jako znalci a znalecké ústavy do registru podle tohoto právního předpisu.
Dosavadní seznam znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů zaniká dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Řízení o jmenování znalce nebo zápisu znaleckého ústavu, která
nebyla pravomocně skončena před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadní právní úpravy a znalci a znalecké ústavy jsou zapsáni do registru podle tohoto
zákona.
§ 50
(1) Znalci a znalecké ústavy podle § 49 jsou oprávněni vykonávat znaleckou činnost
podle tohoto zákona v oborech, odvětvích a případně specializacích, pro které byli jmenováni,
nebo pro které byly zapsány.
(2) Znalci jmenovaní podle dosavadních právních předpisů jsou oprávněni vykonávat
znaleckou činnost po dobu 7 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Dosavadní znalecké ústavy zapsané v I. oddíle seznamu znaleckých ústavů jsou
oprávněny vykonávat znaleckou činnost po dobu 2 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Dosavadní znalecké ústavy zapsané v II. oddíle seznamu znaleckých ústavů jsou
oprávněny vykonávat znaleckou činnost jako znalecké ústavy podle tohoto právního předpisu.
(5) Uplynutím doby podle odstavce 1 a 2 oprávnění k výkonu znalecké činnosti
zaniká.
§ 51
Znalecké ústavy zapsané podle dosavadní právní úpravy pouze do prvého oddílu
seznamu znaleckých ústavů nesmějí podávat znalecké posudky ve zvlášť obtížných případech
vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Toto ustanovení se nedotýká znaleckých
posudků zadaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 52

Znalec, který byl zapsán podle dosavadních právních předpisů v seznamu znalců
a tlumočníků, může nahradit v případě podání žádosti o udělení nového znaleckého oprávnění
podmínku dosažení vzdělání doložením aktivního výkonu znalecké činnosti po dobu 10 let
bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 53
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
2. Zákon č. 322/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících.
3. Část pátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech.
4. Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících.
5. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících.
6. Vyhláška č. 11/1985 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti
č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.
7. Vyhláška č. 184/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva
spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
vyhlášky č. 11/1985 Sb.
8. Vyhláška č. 77/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva
spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 432/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
§ 54
V položce 10 přílohy 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 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., 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. 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. č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb.
a zákona č. 69/2013 Sb., se doplňují písmena h) a i), která znějí:
"h) přijetí žádosti o udělení znaleckého oprávnění 2 000 Kč,
i) prodloužení znaleckého oprávnění o 5 let 5 000 Kč".
Dosavadní písmena f) se označují jako f) a g).
ČÁST TŘETÍ
§ 55
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

