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Vážená paní, vážený pane, 

Institut oceňování majetku pořádá úspěšný dvacátý pátý odborný seminář „Obecná 

problematika soudního znalectví - Znalecké minimum“.  

 Studium je určeno uchazečům, kteří chtějí podat žádost o jmenování znalcem ještě 

v roce 2020 (do 31. 12. 2020 včetně), a to v oborech, ve kterých není zřízeno specializační 

čtyřsemestrální studium (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, v platném znění).    

 Absolvováním tohoto studia získá žadatel o jmenování znalcem základní znalosti 

právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování 

znaleckého posudku, tak jak stanovují „Odborné podmínky pro jmenování znalců“ 

Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2021 nabude 

účinnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 

kterým se mimo jiné mění i podmínky pro výkon znalecké činnosti, bylo by vhodné, aby si 

žadatel ověřil splnění kvalifikačních požadavků na příslušném krajském soudu dle stávající 

právní úpravy tak, aby mohl podat žádost o jmenování znalcem příslušnému soudu do 31. 12. 

2020. Bližší informace ohledně jmenování znalcem po 1. 1. 2021 budou upravovat prováděcí 

předpisy (vyhlášky), které dosud nejsou k dispozici. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podmínky účasti:  

Podání přihlášky a uhrazení vložného předem. 
 

 

Podmínky absolvování:  
 

1. Úspěšné složení zkušebního testu na závěr výuky. 

2. Zpracování formálně správného zkušebního znaleckého posudku (ZZP) dle vlastního 

zadání v anonymizované podobě (písemně doma) do smluveného termínu (cca do 3-4 

týdnů od data konání kurzu), který bude oponován z hlediska formálních náležitostí 

předepsaných zákonem č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláškou, v platném znění. 

3. Odeslání tištěné verze finálního, odsouhlaseného a bezchybného ZZP ve smluveném 

termínu (cca do 3 týdnů) na adresu IOM VŠE v Praze (případně jeho přepracování do 

uzávěry kurzu dle dispozic pověřeného pracovníka IOM). 
 

Po splnění všech podmínek bude úspěšným absolventům zasláno poštou Osvědčení o 

absolvování specializačního studia spolu s jedním potvrzeným stejnopisem zkušebního 

znaleckého posudku a s jedním potvrzeným stejnopisem vyúčtování. 
 

Místo konání: 

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

Místnost č. 213, Rajská budova, 1. patro 
 

Datum konání: 

18. září 2020 

Kurz připravili a přednáší: 
 

Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D. 

• 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 2012 - 2014) 

• předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem (2014 – 2019) 

• předseda Vrchního soudu v Praze (2020 – dosud) 
 

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) 

• členka správní rady Certifikačního úřadu VŠE Praha (2018 – dosud) 
 
 

Kurz organizačně zajišťuje:  
 

Ing. Eva Junková  

Institut oceňování majetku, Vysoká škola ekonomická v Praze  

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3  

Místnost č. 17, Nová budova, přízemí (Po+St od 10.00 do 15.00 hod.) 

E-mail: eva.junkova@vse.cz; tel.: 224 095 732 (Po+St od 10.00 do 15.00 hod.) 

mailto:eva.junkova@vse.cz


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační program semináře: 

Pátek 18. září 2020 (7.45 – 17.30) 
 

Předpokládaný časový rozvrh (přestávky budou řazeny dle úvahy přednášejících): 
 

  7.45 – 8.10  Prezence účastníků 

 

  8.10 – 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, Ph.D. 

 

  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 



 

 

Informace k přihlašování: 

• Závaznou přihlášku vyplňte přes internetovou stránku nejpozději do 14. 9. 2020 

(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 se hradí předem, úhradu proveďte nejpozději do 14. 9. 2020.  

 

• Číslo účtu: 1828782/0800, variabilní symbol: 997040. 
 

 

• 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 

Krátkodobé kurzy a další akce – Znalecké minimum. 

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na Vaši účast! 

 

 

 

 

V Praze 28. 4. 2020 

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 

     ředitel Institutu oceňování majetku 

          VŠE v Praze 

http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/znalecke-minimum/
http://iom.vse.cz/

