
 

 

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií 

 

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

Názov právneho predpisu: 

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZZTP“) 

Lokalizácia: § 6 ods. 1 písm. b) 

Účinnosť regulácie: 01.07.2018 

Číslo regulácie v registri: 14 

Stručný opis regulácie: 

Povinnosť znaleckých organizácií pri zápise 

právnickej osoby do zoznamu vedenom 

ministerstvom mať aspoň troch spoločníkov. 

Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 d) 

Internetový odkaz na ex ante štádium 

hodnoteného právneho predpisu: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22429/1 

Číslo legislatívneho procesu 

hodnoteného právneho predpisu na 

portáli Slov-Lex: 

LP/2017/449 

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného 

právneho predpisu: 
749 

Obdobie vykonania ex post 

hodnotenia (kalendárny polrok): 
II. 2022 

Ex post hodnotenie: 

☒ regulácie/regulácií jedného právneho 

predpisu 

☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých 

právnych predpisoch 

Znenie podnetov z podnikateľského 

prostredia: 

Zrušiť pre znalecké organizácie mať povinnosť v 

zamestnaneckom pomere troch znalcov, zaviesť 

povinnosť mať jedného súdneho znalca 

zodpovedajúceho za znaleckú činnosť, nakoľko 

je momentálna úprava príliš byrokratická a 

obmedzuje konkurencieschopnosť. 



 

Predbežný postoj gestora: 

V prvom rade, nejde o povinnosť, ktorá vznikla 

1.7.2018, naopak, s účinnosťou od tohto dátumu 

bolo zmenené (z pohľadu žiadateľov o zápis) 

prísnejšie ustanovenie, ktoré bolo účinné od 

1.9.2004. Ak chce fyzická osoba samostatne 

vykonávať znaleckú činnosť, v prípade splnenia 

podmienok zápisu môže vykonávať znaleckú 

činnosť ako znalec-fyzická osoba. Znalecká 

činnosť môže byť vykonávaná aj právnickými 

osobami – znaleckými organizáciami 

a znaleckými ústavmi. Uvedené súvisí s tým, že 

medzi subjektmi vykonávajúcimi znaleckú 

činnosť existuje určitá hierarchia (odkazujeme 

napríklad na § 19 ods. 1 ZZTP a § 143 ods. 1 a § 

147 ods. 1 Trestného poriadku). Vykonávanie 

znaleckej činnosti je umožnené právnickým 

osobám kvôli tomu, že zadania môžu byť 

multiodborové alebo multiodvetvové, ako aj 

z dôvodu, že znalci z rovnakého odboru sa môžu 

spoločne podieľať na vypracovaní odborne alebo 

časovo náročnejšieho znaleckého úkonu, 

konzultovať medzi sebou odborné riešenie 

zadania atď. Zo znenia podnetu nie je zrejmé, 

prečo je súčasné znenie vnímané ako príliš 

byrokratické. Ide o otázku nastavenia podmienok 

získania oprávnenia, nie o formálnu povinnosť 

právnickej osoby. K tomu treba doplniť, že 

podľa § 16 ods. 3 ZZTP môže znalecká 

organizácia vykonávať znaleckú činnosť len 

prostredníctvom znalcov-fyzických osôb, ktorí 

k nej majú vymedzený právny vzťah. Výnimky 

sú upravené v § 16 ods. 4 a 5 ZZTP, ale tie sa 

týkajú len otázky právneho vzťahu, vždy musí 

ísť o znalcov-fyzické osoby. K otázke 

konkurencieschopnosti, ak by sme vychádzali 

z myšlienky vyjadrenej v podnete, najvyššia 

konkurencieschopnosť by bola dosiahnutá vtedy, 

ak by neexistovala žiadna regulácia podnikania, 

resp. znaleckej činnosti. Existencia regulácie je 

opodstatnená sledovaním verejného záujmu na 

riadnom výkone znaleckej činnosti a s tým 

súvisiacim rozdelením osôb vykonávajúcich 

znaleckú činnosť na znalcov-fyzické osoby, 

znalecké organizácie a znalecké ústavy. Súčasné 

nastavenie pravidiel vnímame ako vecne správne 

a spravodlivé, pretože všetky osoby so záujmom 

vykonávať znaleckú činnosť ako znalecké 

organizácie majú rovnako upravené podmienky 

zápisu. Pre úplnosť treba dodať, že hoci je výkon 



 

znaleckej činnosti vo väčšine zákonov označený 

ako podnikanie (výnimkou je § 2 ods. 9 ZZTP), 

ide o činnosť, ktorej účel je osobitne vymedzený 

(§ 1 ods. 2 ZZTP). Mnohé činnosti podobné 

znaleckej činnosti môžu byť vykonávané 

v odlišnom právnom režime s odlišnou právnou 

reguláciou.  

Termín ukončenia konzultácií:  07.12.2022 

Kontaktná osoba gestora: Mgr. Ján Juran, jan.juran@justice.sk 
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