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Vás zve na odborný webinář: 

 
POSTAVENÍ ZNALCE V CIVILNÍM ŘÍZENÍ,  
JEHO PRÁVA A POVINNOSTI VE SVĚTLE 

NOVÉHO ZNALECKÉHO PRÁVA 

 
Termín:   26. listopadu 2021 (od 13:00 do 15:30 hod) 
 
Přednášející:  JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., je civilním soudcem Okresního 

soudu v Karlových Varech. Dříve působil na Ministerstvu 
spravedlnosti nejprve na legislativním odboru, kde byl jedním  
z tvůrců věcného záměru nového znaleckého zákona, později 
působil jako vedoucí oddělení soudních znalců, znaleckých 
ústavů a tlumočníků. V letech 2011 až 2014 byl členem expertní 
skupiny ministra spravedlnosti pro znaleckou a tlumočnickou 
činnost. Od roku 2016 působí jako externí přednášející Justiční 
akademie ČR pro oblast znaleckého práva. Je spoluautorem 
publikace "Znalecké právo", která vyšla v roce 2015 
u nakladatelství C.H.Beck. 

 
Cíl webináře:  Cílem webináře je seznámení posluchače s určitými specifiky 

znaleckého dokazování v civilním soudním řízení, a to  
při zohlednění změn, které znalecké právo zažívá od účinnosti 
nové právní úpravy. Pozornost bude upřena jednak  
na každodenní otázky, které znalec ustanovený v civilním 
řízení je povinen řešit, ale také na otázky, které doposud příliš 
nerezonují českým právně-znaleckým éterem, avšak mají 
naprosto zásadní význam pro výsledek dokazování jako 
takový. 

 
Obsah webináře:    

 

 normativní vymezení znaleckého dokazování v občanském 
soudním řízení 
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 hierarchie znaleckých subjektů a posloupnost jejich 
ustanovování v civilním řízení 

 pravidla využití konzultanta znalce 

 výběr konkrétního znalce (především s ohledem na rozsah jeho 
znaleckého oprávnění) 

 podjatost znalce 

 ustanovení znalce v civilním řízení a jeho využití v rámci 
aplikace § 127a o.s.ř. (usnesení o ustanovení znalce, doba 
určená pro zpracování, povinnost projednání lhůty a zadání, 
problematika zadávání otázek skutkových a právních, otázka 
vymezení počátečního skutkového stavu především v řízení 
sporném, aj.) 

 náležitosti znaleckého posudku a nejčastější vady, objasnění 
významu znaleckých standardů 

 
Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den 

před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné 
instalovat, webinář je možné sledovat také pouze 
prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz 
(stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen především pro znalce a zástupce znaleckých 

ústavů, dále pro civilní soudce, asistenty, justiční čekatele, 
advokáty a pro další zájemce zabývající se specifiky civilního 
dokazování jako takového. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. listopadu 2021 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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