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Vás zve na odborný webinář: 

 
ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ S NOVÝMI  

ZNALECKÝMI PŘEDPISY 

 
Termín:   1. června 2021 (od 9:00 do 12:00 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 seznámit posluchače s novou právní 

úpravou znaleckého práva. 
 
Obsah webináře:    
 

 úvodní shrnutí provedených legislativních změn, upozornění na významné 
odchylky od dřívější právní úpravy, 

 problematika rozsahu znaleckého oprávnění (obor, odvětví, specializace), 
 nová znalecká hierarchie (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy), 
 ustanovení znalce, možnost odmítnutí podání znaleckého úkonu, 
 odpovědnost za výkon znalecké činnosti - především ve vztahu k § 21 nového 

zákona, 
 znalecký posudek (způsob podání, náležitosti, hodnocení), 
 znalečné (upozornění na hlavní změny a problematické situace), 
 přechodné období mezi starým a novým znaleckým systémem. 
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Místo konání: On-line přes MS TEAMS, odkaz bude zaslán přihlášeným den 

před konáním webináře na e-mail. Není třeba si nic stahovat, 
ani instalovat, vše bude probíhat na zaslaném odkaze.  
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen především pro soudní znalce, kteří jsou již 

zapsaní v současné době v systému, případně pro osoby 
pracující či spolupracující se znaleckými kancelářemi a 
znaleckými ústavy. Přínosem bude také pro osoby využívající 
systému soudních znalců, tedy především pro advokáty, 
soudce, státní zástupce a PČR. 

 
Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 27. května 2021 
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