Vysoká škola ekonomická v Praze
Institut oceňování majetku
Specializační studium – jednodenní seminář
„Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR,
aneb na co si musí dát pozor zkušení znalci i po letech
praxe“
28. května 2018
Vážené znalkyně, Vážení znalci,
Vážení jednatelé znaleckých ústavů, společníci a zaměstnanci znaleckých ústavů,
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 seminář věnovaný aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm,
které musí znát i zkušený znalec s dlouholetou znaleckou praxí.
Tento seminář byl připraven nejen na základě Vašich reakcí na velmi úspěšné specializační
studium „Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“, ale zejména na
základě Vašich dotazů týkajících se nové legislativy, která se znalecké činnosti bezprostředně
dotýká. Účelem tohoto semináře je snaha usnadnit Vám orientaci v neustále se vyvíjející
legislativě, seznámit Vás se zásadními změnami a novinkami promítajícími se do výkonu
funkce znalce a upozornit Vás na stále často se vyskytující pochybení, jež mohou vyústit až
v zahájení správního řízení pro podezření ze spáchání přestupku podle § 25a zákona č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
Věříme, že tento kurz bude pro Vás přínosný nejen po odborné stránce, ale také díky
možnosti setkat se s Vašimi kolegy a vzájemně si vyměnit zkušenosti nebo poznatky z praxe.

Konkrétní témata kurzu jsou následující:
-

Aktualizace zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících - zákon č. 183/2017
Sb. – v Oddíle V. – Přestupky (§ 25a)
Správní trestání, prolínání se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich.

-

Ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve
znění pozdějších předpisů
Jak postupovat u posudku zadaného stranami, kdy je v posudku potřeba uvést
prohlášení dle občanského soudního řádu, popř. trestního řádu? A jaké je správné
znění těchto prohlášení?

-

-

Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o
některých dalších otázkách
Účinnost od 1. ledna 2018, zejména § 20 Řízení o přestupcích, část 9 – Prohlídky
znaleckých deníků (§ 25- § 31), nový text znalecké doložky (příloha č. 3), elektronický
znalecký deník
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Souvislost s prohlídkami znaleckých deníků
GDPR – průvodce úpravou obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Účel úpravy, základní pojmy a druhy údajů dle GDPR, balanční test, zásady
zpracování osobních údajů dle GDPR, sankce dle GDPR, rozdílnost úpravy GDPR při
znalecké činnosti pro orgány veřejné moci a při činnosti prováděné v souvislosti
s právními úkony fyzických nebo právnických osob (§ 1 odst. 1 zákona o znalcích a
tlumočnících), náležitosti souhlasu se zpracováním osobních údajů GDPR a znalec –
praktický průvodce znalce (fyzické osoby) jako zpracovatele osobních údajů dle
GDPR,GPDR a znalecké ústavy – praktický průvodce společníků, členů a
zaměstnanců znaleckých ústavů jako zpracovatelů osobních údajů dle GDPR,
náležitosti vnitřní metodiky znalců a znaleckých ústavů při vypracování technickoorganizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.

Kurz je v části týkající se GDPR svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem
zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a
seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od
25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstanou. Kurz je rozčleněn do okruhů, které kopírují
specifika výkonu znalecké činnosti, např. specifické postavení znalců jako fyzických osob a
znaleckých ústavů a jejich členů, společníků a zaměstnanců při zpracování osobních
údajů. Rozdílnost povinností dle GDPR v případě výkonu znalecké činnosti pro orgány
veřejné moci a pro úkony fyzických nebo právnických osob. Lektor představí i model vnitřní
směrnice pro zpracování technicko-organizačních bezpečnostních pravidel při zpracování
osobních údajů.

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. 212 Rajská budova (2. patro)

Datum konání:
28. května 2018
Kurz připravili a přednáší:
Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.
Vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze od r. 1991.
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.
Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět
Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy
státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v odboru justice, migrace a financí
Kanceláře 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.

Orientační program semináře:
Pondělí 28. 5. 2018 (8.30 – 17.30 hod)
Předpokládaný časový rozvrh:
8.00 – 8.25

Prezence účastníků

8.30 – 10.45

Přednáška (přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.)

10.45 – 11.00

přestávka

11.00 – 12.30

Přednáška (přednášející: Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.)

12.30 – 13.00

Přestávka na oběd (oběd si účastníci zajišťují sami)

13.00 – 14.45

Přednáška (přednášející: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.)

14.45 – 15.00

přestávka

15.00 – 17.00

Přednáška (přednášející: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.)

17.00 – 17.30

Diskuse, dotazy (JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.,
Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.)

Přestávky s drobným občerstvením mohou být řazeny dle úvahy přednášejících.

Informace k přihlašování:


Cena semináře je 2 500 Kč plus 21% DPH, tj. 3 025,- Kč vč. DPH (v ceně je zahrnuto
drobné občerstvení, nealkoholické nápoje, káva a sylaby jednotlivých přednášek)



Organizační zajištění: Marta Janíková - IOM
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, kancelář Nová budova NB 76
e-mail:marta.janikova@vse.cz
Tel.: 224 095 496



Závaznou přihlášku zašlete do 21. 5. 2018 mailem na adresu marta.janikova@vse.cz



Účastnický poplatek zaplaťte až po potvrzení přijetí přihlášky, a to nejpozději do
23. 5. 2018. Potvrzení o jeho proplacení s vyznačením jména účastníka, prosím, zašlete
ihned nejlépe naskenované mailem: marta.janikova@vse.cz.



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 997068.



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 je také na internetu: http://iom.vse.cz.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na Vaši účast.
V Praze 19. dubna 2018
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
ředitel Institutu oceňování majetku

