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15. září 2015
Vážení přátelé a příznivci,
navazujeme na sérii kurzů a seminářů, které pořádá Institut oceňování majetku, a
dovolujeme si Vám nabídnout v rámci svých dílčích specializačních kurzů a seminářů zcela
nový kurz věnovaný Problematice soudního znalectví pro zkušené znalce, aneb na co si
dát pozor po letech praxe.
Tento kurz připravujeme na základě Vašich reakcí na velmi úspěšné specializační studium
„Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“. Projevili jste zájem nejen o
kurz pro budoucí znalce, jako je Znalecké minimum, ale hlavně o „pokračování“ kurzu,
který by už jmenovaným znalcům pomohl a poradil s neustále se vyvíjející legislativou,
upozornil na jistá úskalí a taky upozornil na stále častěji vyskytující se problémy, se kterými
se při znalecké činnosti znalci setkávají, popř. i poradil jak tyto problémy řešit.
Věříme, že tento kurz bude přínosný nejen po odborné stránce, ale taky díky možnosti setkat
se s Vašimi kolegy, protože možností pro setkávání znalců v ČR zatím příliš není.
Konkrétní témata kurzu jsou následující:
-

Aktualizace Zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících - Zákon č. 444/2011
Sb. – zejména správní delikty, správní trestání, prolínání se zákonem o přestupcích

-

Jak postupovat u posudku zadaného stranami, kdy je v posudku potřeba doplnit
prohlášení dle občanského soudního řádu, popř. trestního zákona? A jaké je
správné znění těchto prohlášení.

-

Evropské aspekty znalecké činnosti

-

Poradní sbory
Stížnosti, pokuty, výstrahy

Účastníci obdrží na závěr semináře certifikát o účasti, který mohou zaslat krajským soudům,
a bude sloužit jako doklad o vzdělávání.

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov
Místnost č. 210, Rajská budova (2. patro)

Datum konání:
15. září 2015

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
·
·
·
·

vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze od r. 1991
lektorka Ústavu soudního inženýrství VÚT v Brně – obecná problematika znalectví
lektorka Mendelovy univerzity v Brně
lektorka Komory soudních tlumočníků ČR

Orientační program semináře:
Úterý 15. 9. 2015 (8.30 – 16.45)
Předpokládaný časový rozvrh:
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 9.15

Úvod, zahájení kurzu

9.15 – 10.45

Přednáška (přednášející: Mgr. Luboš Dörfl)

10.45 – 11.00

přestávka s malým občerstvením

11.00 – 12.30

Přednáška (přednášející: Mgr. Luboš Dörfl)

12.30 – 13.30

Přestávka na oběd (oběd si účastníci zajišťují sami)

13.30 – 15.00

Přednáška (přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková)

15.00 – 15.15

přestávka s malým občerstvením

15.15 – 16.45

Přednáška (přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková)

Přestávky s drobným občerstvením budou řazeny dle úvahy přednášejících.

Informace k přihlašování:
·

Cena semináře 2 500,- Kč + 21 % DPH, tj. 3 025,- Kč vč. DPH.

·

Závaznou přihlášku vyplňte přes internetovou stránku nejpozději do 7. 9. 2015
(adresa http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/znalecke-minimum/).

·

Organizační zajištění: Ing. Kateřina Ondrušková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, kancelář 17 Nová budova
e-mail:
katerina.ondruskova@vse.cz,
Tel.: 224 095 732 (příp. sekretariát IOM 224 095 496)

k.ondruskova@seznam.cz

·

Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději také do 7. 9. 2015 a potvrzení o
proplacení s vyznačením jména účastníka, prosíme, zašlete ihned nejlépe naskenované
mailem, příp. poštou k rukám Ing. Ondruškové.

·

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, ani
účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

·

Důležité: při podávání příkazu k úhradě je nezbytné, abyste uvedli 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 psát.

·

Úhradu proveďte na účet: č.ú. 1828782/0800, variabilní symbol 997055.

·

Účastníci obdrží daňový doklad jako potvrzení o zaplacení při prezenci (bude-li platba
identifikována na účtu VŠE).

·

Kapacita kurzu je omezena, v případě velkého zájmu a překročení kapacity bude
kurz opakován

Tato pozvánka a odkaz na elektronickou přihlášku je také na internetu: http://iom.vse.cz
v sekci Vzdělávací činnost – Krátkodobé kurzy.
Věříme, že vás naše nabídka zaujme a těšíme se na vaši účast.
V Praze 5. 8. 2015
prof. Miloš Mařík
ředitel Institutu oceňování majetku

