SPECIALIZAČNÍ KURZY
SOUDNÍHO ZNALECTVÍ A EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
KURZ „OBECNÁ PROBLEMATIKA SOUDNÍHO ZNALECTVÍ“
Kurz je určen uchazečům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno
specializované studium soudního znalectví. Cílem jednodenního studijního programu s řízeným
samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb.
a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění. Frekventanti získají znalosti pro výkon znalecké
činnosti, nutné pro procesně a formálně správné zpracování znaleckého posudku. Výukový program
v trvání 10 hodin zahrnuje problematiku práv a povinností znalců, vlastního výkonu znalecké činnosti,
základů občanského a trestního práva a účetnictví znalce. V rámci kurzu zpracovávají frekventanti
kontrolní test a cvičný znalecký posudek (z každého znaleckého oboru, ve kterém uchazeč žádá
o jmenování znalcem). Posudky jsou oponovány z hlediska formálních náležitostí předepsaných
zákonem č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláškou a také z hlediska logiky řešení problému, včetně
správnosti formulace odpovědí na položené otázky.
Podmínkou přijetí do kurzu je podání přihlášky a zaplacení vložného předem.
Osnova studia:
Č.
Předmět
1. Právní úprava znalecké činnosti
2. Kvalifikační požadavky a proces jmenování znalců,
výkon znalecké činnosti z pohledu řízení znalecké
činnosti, vyúčtování znaleckého posudku
3. Soudní znalectví a znalecký posudek a jeho náležitosti
v praxi, odměňování znalců
4. Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi na
otázky

Hodin
2
2
4
2

Termín konání: 22. února 2019 od 8.00 do 17.25 hodin na adrese Ústav soudního inženýrství VUT
v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno.
Přihlášky do kurzu se přijímají do 8. února 2019 přes odkaz uvedený na stránkách ÚSI.
Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je absolvování testu z předmětu
Práva a povinnosti znalců a zpracování formálně správného znaleckého posudku (posudků)
z příslušného znaleckého oboru (oborů), ve kterém (ve kterých) uchazeč žádá o jmenování znalcem,
jeho (jejich) odevzdání na studijní oddělení ústavu a případné přepracování podle dispozic pověřeného
pracovníka ústavu.
Cena kurzu je stanovena jako cena smluvní a činí 4 480,-- Kč (včetně 21 % DPH) pro jednoho
posluchače. V ceně jsou zahrnuta příslušná skripta. Objednatel uhradí celkové náklady za výše
uvedeného posluchače formou platby předem dle přiděleného variabilního a specifického symbolu
v zaslané faktuře před zahájením kurzu. Po úhradě bude posluchač definitivně zařazen do výše
uvedeného studia. Současně se objednatel zavazuje, že v případě nedokončení studia z jakéhokoliv
důvodu se vložné nevrací.
Kontaktní osoba: Jana Cetlová (e-mail: jana.cetlova@usi.vutbr.cz, tel: 541148902).

