Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný webinář:

NOVÉ ZNALECKÉ PRÁVO PRO ADVOKÁTY
Termín:

9. prosince 2022 (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 seznámit posluchače se základními
legislativními změnami v oblasti znaleckého práva, které
nastaly s účinností od 1. 1. 2021 s akcentem na oblasti, které
jsou významné pro výkon advokacie. Podstatná část webináře
bude proto věnována především nové struktuře znaleckého
posudku, náležitostem znaleckého posudku a i jeho
hodnocení.

Obsah webináře:
1) základní legislativní změny znaleckého práva od roku 2021,
2) nová znalecká hierarchie znaleckých subjektů,
3) základní práva a povinnosti znalců,
4) proces ustanovení znalce a lhůta k podání znaleckého
posudku,
5) problematika rozsahu znaleckého oprávnění,
6) nová struktura a náležitosti znaleckého posudku,
7) problematika hodnocení znaleckého posudku,
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8) odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu znalecké
činnosti,
9) základy odměňování znalce.
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 advokáty, ale také další
zájemce o tuto problematiku.

Cena:

1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 6. prosince 2022

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace
o dalších benefitech naleznete zde.
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.
Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NoveZnaleckePravoProAdvokaty.
html
Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde.
Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
Univerzita Palackého v Olomouci
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