
 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Institut oceňování majetku 
 

 

 

 

„Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy“  

jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky  

 

Vážená paní, vážený pane, 

Institut oceňování majetku pořádá jednodenní odborný seminář „Práva a povinnosti znalců 

podle nové právní úpravy“ jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky. 

 

Seminář je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., i 

novým uchazečům o znaleckou činnost, a jeho cílem je příprava absolventů pro výkon 

znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tzn. podle zákona č. 254/2019 Sb., 

a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a č. 504/2020Sb., v platném znění, 

včetně problematiky postavení znalců podle procesních předpisů, tedy podle občanského 

soudního řádu, trestního řádu, správního řádu a soudního řádu správního. 

 

Lektoři: 

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. 

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět 
Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant konferencí pro znalce 
(Telč 2019, Brno 2020, Brno 2021) a předseda vědecké rady Znaleckého kongresu ZnalKon.  
Účastník panelových diskusí věnujících se znalecké problematice (ExFoS či Požadavky na 
znalecké posudky v psychologii). Právní asistent veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise 
pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav 
soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, 
podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.    

 

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.  

Vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze (1991 - 2019). Advokátní 
kancelář JUDr. Valerie Vodičková & partneři s.r.o. (2019 – dosud). Externí lektorka Institutu 
oceňování majetku při VŠE v Praze (od r. 2013 – dosud). 

 

 

 

 



 

 

Co vše se dozvíte:    

- Průvodce profesní právní úpravou: 

o Práva a povinnosti znalce 

o Mlčenlivost znalce 

o Oznamovací povinnosti znalců vztahující se ke skutečnostem souvisejících 

s výkonem jejich činnosti (notifikační povinnost)  

o Vyloučení znalce 

o Odmítnutí výkonu znalecké činnosti  

o Evidence posudků 

o Komunikační povinnost a datové schránky 

o Odpovědnost za újmu a povinné pojištění znalců 

o Archivační povinnost 

o Povinnost projednání zadání znaleckého posudku  
 

- Výkon znalecké činnosti  

o Definice znalecké činnosti 

o Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost 

o Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost  

o Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost 

o Způsob provedení znaleckého úkonu 

o Znalečné a jeho vyúčtování. 
 

- Výkon dohledu a přestupková odpovědnost znalců  

o Dohled nad výkonem znalecké činnosti  

o Přestupková odpovědnost znalců   
 

- Postavení znalce a jeho práva a povinnosti v jednotlivých procesních předpisech  

o Trestní řízení 

o Občanské soudní řízení 

o Soudní řízení správní  

o Správní řízení  
 

- Znalecký posudek, jeho náležitosti: 

o Druhy znaleckých posudků  

o Formální požadavky na znalecký posudek 

o Obsahové požadavky na znalecký posudek 

o Metodologické požadavky znalecký posudek 

o Zvláštní náležitosti znaleckého posudku (např. dle zákona č. 125/2008 Sb., o 

přeměnách obchodních společností a družstev)  

o Podklady znaleckého posudku, jejich výčet včetně přiložení ke znaleckému 

posudku dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona o znalcích  

o Postup při zpracování znaleckého posudku (§§ 52 – 59 Vyhlášky č. 503/2020 Sb.) 

o § 28 odst. 5 zákona o znalcích a jeho možná úskalí v praxi  

o Znalecké doložky – znění, umístění a jejich význam  
 

- Aplikační otázky  



 

 

Podmínky účasti:  

Podání přihlášky a uhrazení vložného předem. 
 

Účastníci během dne obdrží Osvědčení o absolvování odborného semináře. 

Místo konání: 

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov 

Přednáškový sál č. 209, Rajská budova, 1. patro 
 

Kurz organizačně zajišťuje:  
 

PhDr. Judita Radošovská 

Vysoká škola ekonomická v Praze  

Institut oceňování majetku  

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3  

Místnost č. 39, Nová budova, přízemí 

judita.radosovska@vse.cz; 224 095 496 

Vložné činí: 

2 900 Kč + 21 % DPH 

V ceně jsou zahrnuty studijní podklady k přednáškám a drobné pohoštění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Předpokládaný časový rozvrh: 

  8.45 – 9.10  Prezence účastníků 

 

  9.10 – 9.15 Úvod, zahájení kurzu 

 

 9.15 – 12.30  I. část:  

Průvodce profesní právní úpravou a obecná práva a povinnosti znalců, 

znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů.  

Přednášející: M. Frýdek   

II. část:  

Výkon znalecké činnosti, dohled nad ní a přestupková a trestněprávní 

odpovědnost znalců. Znalečné dle § 110b trestního řádu a judikatura. 

Přednášející: M. Frýdek  

 

12.30 – 13.15 Polední přestávka (oběd si účastníci zajišťují sami) 

 

13.15 – 16.30  III. část:  

Postavení znalce a jeho práva a povinnosti v jednotlivých procesních 

předpisech.   

Přednášející: M. Frýdek   

IV. část:  

Znalecký posudek, způsob zpracování, jeho náležitosti. Znalečné 

(změny, forma).  

  Přednášející: K. Pivoňková 

V. část:  

Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi na otázky: oba lektoři 

 

16.30   Ukončení semináře 

 

 

Přestávky budou řazeny dle úvahy přednášejících. 
 

 

 

 


