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Specializační studium
Obecná problematika soudního znalectví
- Znalecké minimum
22. března 2018
Vážení přátelé,
Institut oceňování majetku pořádá v pořadí již šestnácté specializační studium
„Obecná problematika soudního znalectví - Znalecké minimum“.
Toto studium je určeno uchazečům o jmenování znalcem v oborech, pro které není dle
„Odborných podmínek pro jmenování znalců“ Ministerstva spravedlnosti České republiky
požadováno absolvování postgraduálního specializačního studia v rozsahu min. 4 semestrů.
Absolvováním tohoto studia získá uchazeč o jmenování znalcem základní znalosti
právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování
znaleckého posudku, a tím splní jednu z kvalifikačních podmínek dle § 4 odst. 1 písm. e)
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.
V rámci studia jsou probírány následující tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co to je „Znalecké minimum“ a k čemu slouží?
Historie znalců
Základní právní pojmy vztahující se k výkonu funkce znalce, práva a povinnosti znalců
Současná právní úprava včetně novely a záměry do budoucna
Zkušenosti se znalci z pohledu soudce
Rozdělení kvalifikačních předpokladů na znalce podle oborů, odvětví
Proces od podání žádosti o jmenování znalcem až po složení znaleckého slibu
Kontroly znaleckých deníků, IČO, aktualizace dat o znalci
Řešení stížností, funkce poradních sborů, správní delikty
Znalecký posudek – typologicky jednotná část znaleckého posudku, forma a obsah
Vzory vyúčtování posudku, DPH.

Posluchači mají v rámci studia možnost konzultovat obory, ve kterých chtějí žádat o
jmenování znalcem.
Podmínky účasti: Podání přihlášky a uhrazení vložného předem.
Podmínky absolvování: Úspěšné složení zkušebního testu na závěr výuky a zpracování
formálně správného cvičného znaleckého posudku dle vlastního zadání v anonymizované
podobě (písemně doma), který bude oponován z hlediska formálních náležitostí předepsaných
zákonem č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláškou, v platném znění, a jeho odeslání ve
stanoveném termínu na adresu IOM VŠE v Praze (případně jeho přepracování dle dispozic
pověřeného pracovníka IOM).
Po splnění podmínek bude úspěšným absolventům zasláno poštou Osvědčení o
absolvování specializačního studia spolu s jedním potvrzeným stejnopisem cvičného
znaleckého posudku a s jedním potvrzeným stejnopisem vyúčtování.

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov
Místnost č. 20, Nová budova, přízemí

Datum konání:
22. března 2018

Kurz připravili a přednáší:
Mgr. Luboš Dörfl
•
•
•
•

místopředseda Krajského soudu v Praze (2005 - 2009) pověřen vedením oddělení ZNT
autor komentáře k zákonu o znalcích a tlumočnících (2008)
soudce Vrchního soudu v Praze (od 2009 - 2014)
předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem (2014 – dosud)

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.
• vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze od r. 1991

Kurz organizačně zajišťuje:
Ing. Eva Junková, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Kancelář č. 17, Nová budova, přízemí
E-mail: eva.junkova@vse.cz
Tel.: 224 095 732

Orientační program semináře:
Čtvrtek 22. března 2018 (7.30 – 17.30)
Předpokládaný časový rozvrh:
7.30 – 8.00

Prezence účastníků

8.00 – 8.15

Úvod, zahájení kurzu

8.15 – 11.30

Právní úprava znalecké činnosti, praktické zkušenosti s praxí
„soudních“ znalců z pohledu soudce
přednášející: Mgr. Luboš Dörfl

11.30 – 11.45

Historie znalců
Přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

11.45 – 12.15

Polední přestávka (oběd si účastníci zajišťují sami)

12.15 – 13.45

Kvalifikační požadavky a proces jmenování znalců, výkon znalecké
činnosti z pohledu řízení znal. činnosti, celoživotní vzdělávání znalců
přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

13.45 – 16.00

Znalecký posudek, jeho náležitosti v praxi a způsoby jeho vyúčtování
(DPH, pojištění profesní odpovědnosti znalce, prokazatelné náklady)
přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

16.00 – 16.30

Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi na otázky
přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

16.30 – 17.30

Zkušební test

Přestávky budou řazeny dle úvahy přednášejících.
V průběhu akce je zajištěno občerstvení - káva, čaj, voda, pečivo.

Informace k přihlašování:
•

Závaznou přihlášku vyplňte přes internetovou stránku nejpozději do 16. 3. 2018
(http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/znalecke-minimum/).

•

Cena semináře 3 300,- Kč + 21 % DPH, tj. 3 993,- Kč vč. DPH. V ceně jsou zahrnuty
studijní materiály a drobné pohoštění.

•

Účastnický poplatek uhraďte též nejpozději do 16. 3. 2018 s vyznačením jména
účastníka.

•

Úhradu proveďte na účet: č.ú. 1828782/0800, variabilní symbol 997048.

•

Upozornění: při podávání příkazu k úhradě je kromě variabilního symbolu nutné uvést
jméno účastníka, za kterého je placeno, např. ve formě poznámky nebo informace pro
příjemce. Bez tohoto opatření není v některých případech vůbec možné identifikovat, ke
kterému účastníkovi se platba vztahuje. Jiné údaje, než jméno účastníka není třeba uvádět.

•

Účastník obdrží daňový doklad jako potvrzení o úhradě účastnického poplatku na adresu
plátce, kterou uvede v přihlášce (bude-li platba identifikována na účtu VŠE).

•

Stornovací podmínky:
Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání
akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny.
Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení
o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.
0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
50 % - 4 - 2 pracovní dny před zahájením akce;
100 % - méně než 2 dny před zahájením akce.
V případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou
cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín,
účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Tato pozvánka a odkaz na elektronickou přihlášku je na internetu: http://iom.vse.cz v sekci
Vzdělávací činnost – Znalecké minimum.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na Vaši účast!

V Praze 3. 12. 2017
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
ředitel Institutu oceňování majetku

