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Pořádá 
 
 

Kurz 

Obecná problematika soudního znalectví 
 

(Znalecké minimum)  
 
 
 

Určení studia: 
Kurz je určen zájemcům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační 
studium. Jedná se o jednodenní kurz pro výkon znalecké činnosti podle zákona o znalcích a 
tlumočnících č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. a nově podle zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb. Absolventi kurzu budou ovládat 
problematiku práv a povinnosti znalců a vlastní znalecké činnosti všeobecně. Studium je vedeno jako 
specializační studium v rámci celoživotního vzdělávání podle §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách v platném znění. Absolvování kurzu však nezakládá právní nárok na jmenování soudním 
znalcem, které je ve výhradní kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu 
příslušného podle místa bydliště.  
 

Náplň studia: 
Obsah kurzu je strukturován tak, aby studenti nabyli základní technické, účetní a právní vědomosti 
v činnosti znalce. Kurz je koncipován jako jednodenní a bude zakončen testem znalosti.  
 

Jednotlivé výukové bloky: 
Právní řád ve vztahu ke znalecké a odhadcovské činnosti, Etika znalce a odhadce, Kvalifikační 
požadavky pro výkon funkce soudního znalce, Proces jmenování znalců, Výkon znalecké činnosti, 
Výkon činnosti znalecké kanceláře a znaleckého ústavu, Náležitosti znaleckého posudku, Vyúčtování 
znaleckého posudku.   
 

Rozsah kurzu: 
Kurz představuje 8 hod. výuky, diskuzi k problematice znalecké činnosti, příklady z praxe, závěrečný 
test. Absolventi kurzu obdrží závěrečný Certifikát o absolvování kurzu. 
 

Vstupní podmínky: 
Ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání.  
 

Lektoři: 
Přední odborníci v této oblasti z VŠB-TU Ostrava, jiných vysokých škol ČR a z praxe. 
 

Termíny a místo konání: 
Kurz proběhne v dubnu 2022, v prostorách VŠB – TU Ostrava. 
 
 

Časový rozvrh: 
Výuka proběhne od 8.00 hod. do 16.00 hod. 
Zkušební test 16.00 hod. až 17.00 hod.  



 

 

 

Cena kurzu:  4 200,- Kč 
 

Platební údaje: 
Č.účtu:   127089559/0300, ČSOB Ostrava; Var. symbol: bude upřesněn 
Adresa majitele účtu:  Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 

15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba. 
 
Z důvodů identifikace platby uvádějte při platbě bankovním příkazem ve „zprávě pro příjemce“ své  
    Jméno a příjmení. 
 
 

Odborné a organizační  
informace a   EkF VŠB TUO, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1 
přihlášky ke studiu:  Ústav oceňování majetku  

Ing. Dagmar Gajdová, E418 
    tel.: +420 597 322 058 nebo +420 597 322 002 

e-mail: dagmar.gajdova@vsb.cz 
     
    nebo uom.ekf@vsb.cz 
    https://www.ekf.vsb.cz/k166/cs/ 
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