VÝROČNÍ KONFERENCE

NOVÉ ZNALECKÉ PRÁVO
PO PRVNÍM ROCE
SVÉ ÚČINNOSTI

MÍSTO KONÁNÍ:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc
Konference bude streamovaná, možná je prezenční i on-line účast. Kapacita u prezenční účasti bude omezena, a to
v návaznosti na v době konání konference účinná proti-epidemiologická opatření vlády ČR a Univerzity Palackého.
O prezenční účasti bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek. V případě nepříznivé epidemiologické situace se
akce uskuteční pouze v on-line podobě.
ANOTACE:
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti zcela nová právní úprava znalecké činnosti, která nahradila již dlouhodobě
nevyhovující právní úpravu z roku 1967. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila k blížícímu
se prvnímu výročí nabytí účinnosti nové úpravy znaleckého práva konferenci, na níž vystoupí přední odborníci
českého znaleckého práva, kteří současně reprezentují většinu nejvýznamnějších subjektů, zainteresovaných
v celém znaleckém systému. Jedná se především o samotné gestory nového zákona, tedy zástupce Ministerstva
spravedlnosti, dále zástupce jedné z nejvýznamnějších profesních organizací Asociace znalců a odhadců, z.s.,
a v neposlední řadě i zástupce justice, kteří se dlouhodobě věnují problematice znaleckého práva. S ohledem na
personální zastoupení přednášejících a avizovaný obsah jejich příspěvků lze očekávat jednu z nejvýznamnějších
konferenčních událostí v oblasti znaleckého práva v roce 2021.
CÍLOVÁ SKUPINA:
Znalci, zástupci znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, advokáti, soudci, státní zástupci.
KONFERENČNÍ POPLATEK:
1.850 Kč (platební údaje včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány na e-mail po registraci na konferenci).
KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Michaela Šrámková
Telefon: +420 585 637 507
E-mail: michaela.sramkova@upol.cz

REGISTROVAT SE NA KONFERENCI MŮŽETE NA TOMTO ODKAZE:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NoveZnaleckePravoPoPrvnimRoceUcinnosti.html
Datum uzávěrky přihlášek: 13. 12. 2021

REGISTRACE
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SVÉ ÚČINNOSTI

PROGRAM:
9:00 – 9:15

Úvodní slovo
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka Právnické fakulty v Olomouci

9:15 – 10:15

Reflexe dopadu právní úpravy znalců na soudní praxi
Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.
předseda Vrchního soudu v Praze

10:30 – 11:30

Nové znalecké právo v denní realitě nalézacích soudů
JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
soudce Okresního soudu v Karlových Varech
externí přednášející PF UP pro oblast znaleckého práva

11:30 – 12:45

Obědová pauza

12:45 – 13:45

Nová právní úprava znalecké činnosti v praxi Ministerstva spravedlnosti
Mgr. Jan Benýšek, JUDr. Vladimír Šarapajev
Ministerstvo spravedlnosti
Odbor insolvenční a soudních znalců

14:00 – 15:00

Formální a obsahové náležitosti znaleckého posudku po 1. 1. 2021
Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
předseda prezidia Asociace znalců a odhadců
Ústav soudního inženýrství v Brně

15:00 – 15:15

Diskuze, zakončení konference
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