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Vás zve na odborný webinář: 

 
KURZ K OPAKOVÁNÍ NA OBECNOU ČÁST 
VSTUPNÍ ZKOUŠKY PRO ZNALCE - V. běh 

 
Termín:   10. března 2023 (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. Je členem expertní skupiny ministra 
spravedlnosti pro znaleckou 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 uchazečů o složení obecné části 

vstupní zkoušky znalce s hlavními legislativními oblastmi, 
kterým by při přípravě na zkoušku měla být věnována zvýšená 
pozornost. 

 
Obsah webináře:    

 

• základní informace o vstupní zkoušce, 

• shrnutí předpisů, které v současné době upravují činnost 
soudního znalce, 

• zákon o znalcích - (znalecké oprávnění, znalecká hierarchie, 
odpovědnost znalce, znalecký posudek - způsob zpracování, 
náležitosti, hodnocení), 

• prováděcí právní předpisy - především vybrané části vyhlášky 
o znalečném a vyhlášky o výkonu znalecké činnosti, 

• vybrané pasáže občanského soudního řádu, 
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• vybrané pasáže trestního řádu, 

• vybrané pasáže správních předpisů. 
 
 

 
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 uchazeče připravující se  

na složení obecné časti vstupní zkoušky znalce. Může však 
posloužit i jiným posluchačům se zájmem o znalecké právo. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 7. března 2023 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_KurzKOpakovaniNaObecnouCastV

stupniZkouskyProZnalce5-1.html 

 

Kontakt:          

   

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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