Platné znění zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, s vyznačením navrhovaných změn
4a
Vstupní zkouška
(1) Prostřednictvím vstupní zkoušky se ověřují znalosti tohoto zákona a právních předpisů
vydaných k jeho provedení, právního postavení znalce před orgány veřejné moci a náležitosti
provedení znaleckého posudku. Náležitosti žádosti o vykonání zkoušky, způsob vykonání
zkoušky, její formu a průběh stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.
(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní do 6 měsíců od doručení žádosti o vykonání
zkoušky vykonat po uhrazení poplatku, který stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou
nejvýše částkou 5 000 Kč, vstupní zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené
v § 4.
(3) Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může podat novou žádost nejdříve po uplynutí 6
měsíců ode dne konání zkoušky, při které neuspěl.
§5
(1) Ke jmenování znalcem (tlumočníkem) dojde na základě výběru mezi osobami, které
splňují podmínky pro jmenování. Podmínkou pro jmenování znalcem je také složení vstupní
zkoušky podle § 4a.
(2) Návrhy na jmenování znalce (tlumočníka) mohou podat orgány veřejné moci, vědecké
instituce, vysoké školy, dále organizace, u nichž pracují osoby přicházející v úvahu, jakož i občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti.
Znalcem (tlumočníkem) může být jmenován též ten, kdo sám o jmenování požádá.
(3) Orgány a organizace uvedené v odstavci 2, jakož i sbory pro znalecké otázky (§ 16) se na
žádost ministra spravedlnosti, popřípadě předsedy krajského soudu vyjadřují, zda navrhovaný znalec
(tlumočník) splňuje podmínky pro jmenování.
§ 8a
(1) Znalec je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých vědomostí,
dovedností a způsobilosti potřebných pro řádný výkon znalecké činnosti.
(2) Znalec si prohlubuje své vědomosti, dovednosti a způsobilost zejména samostatným
studiem odborné literatury, účastí na kurzech, školicích akcích, seminářích, odborných a
vědeckých konferencích a kongresech, účastí na vědeckých aktivitách, publikační a pedagogické
činnosti a vědecko-výzkumné činnost vztahující se k odbornosti znalce.
§ 16a
Ověřování odborných znalostí znalců
(1) Ministerstvo spravedlnosti nebo krajský soud může uložit znalci povinnost podrobit se
ověření odborných znalostí v případě, že vyjdou najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu,
že znalec pozbyl částečně nebo zcela vědomosti, dovednosti nebo jinou způsobilost potřebnou
k řádnému výkonu znalecké činnosti. Povinnost podrobit se opětovně ověření odborných

znalostí může být znalci uložena nejdříve po uplynutí 1 roku od úspěšného absolvování ověření
odborných znalostí.
(2) Obsahem ověření odborných znalostí znalců je prověření úrovně znalostí vztahujících
se ke konkrétnímu oboru, pro který je jmenován.
(3) Způsob, formu a průběh ověřování odborných znalostí stanoví ministerstvo
spravedlnosti ve vyhlášce.
§ 20
(1) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu může rozhodnout o pozastavení
práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka), pokud
a) bylo proti znalci (tlumočníkovi) zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin; toto pozastavení
končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí,
b) bylo zahájeno řízení o způsobilosti znalce (tlumočníka) k právním úkonům; toto pozastavení končí
dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se řízení o způsobilosti znalce (tlumočníka) k právním
úkonům končí, nebo
c) má na základě pravomocného rozhodnutí nastoupit výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody.,
d) byla znalci uložena povinnost zúčastnit se ověření odborných znalostí; toto pozastavení končí
dnem, kdy znalec při ověřování odborných znalostí uspěl.
(2) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu rozhodne o pozastavení práva
vykonávat činnost znalce (tlumočníka), pokud o to znalec (tlumočník) z vážných důvodů sám požádá,
nejdéle však na 4 roky.
(3) Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nemají odkladný účinek.
(4) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) nesmí znalec
(tlumočník) vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost.
(5) Pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) a ukončení pozastavení tohoto
práva podle odstavců 1 a 2 zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v
seznamu znalců a tlumočníků bez odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co se
rozhodnutí o pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) stalo vykonatelným nebo kdy
se ministerstvo spravedlnosti, nebo předseda krajského soudu dozvěděli o ukončení pozastavení tohoto
práva.
§ 25a
Přestupky
(1) Znalec (tlumočník) se dopustí přestupku tím, že
a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8 nebo poruší povinnost soustavného
vzdělávání podle § 8a,
b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10,

c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10a nebo o této povinnosti nepoučí další osoby,
které se podílely na znalecké (tlumočnické) činnosti,
d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek (provede tlumočnický úkon) ve věci, z níž byl jako znalec
(tlumočník) vyloučen,
e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek
(provést tlumočnický úkon),
f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek
(ověřovaný překlad),
g) v rozporu s § 15 nevede znalecký (tlumočnický) deník nebo ho nevede řádně,
h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku (provedení
tlumočnického úkonu),
i) v rozporu s § 20 odst. 4 vykonává činnost znalce (tlumočníka) v době pozastavení práva vykonávat
tuto činnost.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se neoprávněně vydává za znalce (tlumočníka)
nebo znalecký ústav anebo vykonává znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 2 odst. 1.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) lze uložit pokutu do 50 000 100 000
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo i) pokutu do 100 000 200 000 Kč nebo
vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků. Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 200
000 400 000 Kč.
(4) Při stanovení druhu a výměry sankce za přestupek podle odstavce 3 se přihlédne též ke
skutečnosti, zda již v minulosti byla znalci (tlumočníkovi) udělena výstraha podle § 25d.
§ 25b
Správní delikty právnických osob
(1) Ústav se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8,
b) vykonává svoji činnost v rozporu s § 10,
c) nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle §
10a,
d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako ústav vyloučen,
e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek,
f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek,
g) v rozporu s § 15 nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně,
h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku.
(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává znaleckou činnost v

rozporu s § 2 odst. 1 nebo § 21.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) se uloží pokuta do 100 000
200 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo e) pokuta do 200 000 400 000 Kč
nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů. Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do
400 000 800 000 Kč.
(4) Při určení druhu a výměry sankce ústavu nebo právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán, a ke skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu udělena výstraha podle § 25d.
(5) Ústav nebo právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

