SPECIALIZAČNÍ STUDIUM TECHNICKÉHO
ZNALECTVÍ PRO PRACOVNÍKY ZNALECKÝCH
ÚSTAVŮ NA VUT V BRNĚ

Cíl

Cílem specializačního studia je připravit studenty doktorských studijních programů (díle jen DSP)
pro řešení složitých znaleckých problémů v oblasti technického a technicko-ekonomického
znalectví.
Primární cílovou skupinou studia jsou studenti DSP VUT v Brně, kteří se v rámci plnění dalších
studijních povinností podílejí na znalecké činnosti fakult, jako znaleckých ústavů. Studenti DSP
nejsou jmenovanými znalci a dosud neabsolvovali specializační studium pro znaleckou činnost.
Odborná příprava pro znaleckou činnost je členěna do 5. tematických bloků.
1. tematický blok - teoretické základy pro výkon znalecké činnosti
V rámci studia předmětů 1. tematického bloku frekventanti kurzu získají základní znalosti o
organizaci a řízení znalecké činnosti, naučí se uplatňovat systémový přístup při řešení
technických a technicko-ekonomických znaleckých problémů a při zpracování znaleckých
posudků, naučí se orientovat v řízeních před orgány veřejné moci (dále jen OVM) a vystupovat v
nich jako osoby, které se podílejí na zpracování znaleckých posudků v rámci činnosti znaleckých
ústavů a to na základě dobré znalosti předpisů, které upravují znaleckou činnost a předpisů,
které upravují postupy OVM v těchto řízeních. Naučí se pracovat s právními předpisy, porozumí
organizaci soudů a získané znalosti budou umět uplatňovat při zpracování znaleckých posudků.
2. tematický blok - ekonomické posuzování hodnoty majetku a hodnocení důsledků
negativních událostí
V rámci studia předmětů 2. tematického bloku se frekventanti kurzu seznámí s metodami pro
ekonomické posuzování hodnoty majetku a hodnocení důsledků negativních událostí. Naučí se
pracovat s ujasněnou strukturou pojmů při oceňování majetku, vycházející z teorie oceňování a
mezinárodních zvyklostí. Budou umět vysvětlit významové souvislosti se soustavou pojmů
zavedenou právními předpisy ČR. Pro různé typy majetku budou umět vymezit jejich podstatné
charakteristiky, od nichž se odvíjí jejich hodnota. Na základě znalostí základních přístupů budou
rozumět základním přístupům pro kvantifikaci hodnoty majetku a jejího vyjádření v penězích. Na
základě znalostí metod používaných pro ocenění budou umět posoudit vhodnost konkrétních
metod ve vztahu k typu majetku a účelu ocenění. Porozumí právní úpravě pro náhradu škody
vzniklé poškozením věci a principům určení výše věcné škody.
3. tematický blok - posuzování a ošetření rizik
V rámci studia předmětu 3. tematického bloku se frekventanti kurzu seznámí se základními
přístupy k identifikaci, kvantifikaci rizik a s metodami pro ošetření rizik.
4. tematický blok - posuzování vad a poruch v technice
V rámci studia předmětů 4. tematického bloku se frekventanti kurzu na praktických příkladech ze
stavebnictví a z dopravy seznámí se základními přístupy pro řešení nepřímých příčinných
problémů, používanými pro objasňování průběhu negativních jevů v technice a zjišťování jejich
příčin (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru,
soudně inženýrská komparace, korespondence poškození, analýza havárií).
5. tematický blok - osvojení praktických dovedností
Frekventanti kurzu si v rámci řešení vybraného znaleckého problému z oblasti odpovídající
zaměření znalecké činnosti na daném pracovišti školy a osvojí si metodiku praktického
zpracování znaleckého posudku tak, aby posudek splňoval jak požadavky formální, tak i
obsahové, nutné z hlediska jeho úplnosti a ověřitelnosti. Posudek bude oponován z hlediska
formálních náležitostí předepsaných zákonem č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláškou a také z
hlediska logiky řešení problému, včetně srozumitelnosti formulace odpovědí na položené otázky.
Podmínkou účasti na kurzu je:
Pro všechny účastníky (studenty DSP) platí povinnost podání řádně vyplněné elektronické
přihlášky ke studiu.
U studentů v DSP dále souhlas školitele studenta. Zařadí-li školitel kurz do studijních povinností
doktoranda v rámci individuálního studijního plánu studenta (dále jen ISP), bude mu kurz
poskytnut bezplatně. Zařazení do ISP se uvede v systému Apollo v části účast na akcích jako stáž
na ÚSI VUT v Brně v rámci specializačního studia technického znalectví.
Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky prostřednictvím e-přihlášky na adrese
www.vutbr.cz/eprihlaska, jako fakulta se vybere ÚSI a potom požadovaný kurz.
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1. tematický blok - teoretické základy pro výkon znalecké
činnosti
Práva a povinnosti znalců, řízení před orgány
DSZ1
Př
14
Zk
veřejné moci, zpracování znaleckého posudku
DSZ2
Vybrané statě z práva
Př
6
Z
DSZ3
Daňová soustava, účetnictví
Př
2
Z
2. tematický blok - ekonomické posuzování hodnoty majetku a hodnocení důsledků
negativních událostí
Obecné zásady oceňování majetku a náhrada
DSZ4
Př
6
Zk
majetková a nemajetkové újmy
DSZ5
Praktické přístupy k oceňování nemovitých věcí
Sem.
5
Z
DSZ6
Praktické přístupy k oceňování motorových vozidel Sem.
4
Z
DSZ7
Praktické přístupy k oceňování strojů a zařízení
Sem.
4
Z
Praktické přístupy k oceňování spotřební
DSZ8
elektroniky, elektronických přístrojů a výpočetní
Sem.
3
Z
techniky
3. tematický blok - posuzování a ošetření rizik
DSZ9
Metody analýzy rizik
Př
8
Zk
4. tematický blok - posuzování vad a poruch v technice
Praktické přístupy k posuzování vad a poruch
DSZ10
Př
10
Z
stavebních konstrukcí
DSZ11
Praktické přístupy k analýze silničních nehod
Př
10
Z
5. tematický blok - osvojení praktických dovedností
Obhajoba
DSZ12
Příprava a zpracování znaleckého posudku
Konz.
8
práce
Celkem
80
8
3
Učební materiál tvoří studijní texty v elektronické podobě podporující distanční formu studia,
kopie prezentací v Power Pointu a další podpůrné materiály.
Výuka probíhá formou jednodenních soustředění s konzultacemi.
Plánované termíny soustředění jsou (18.5., 1.6., 15.6. a dále 14.9., 5.10., 19.10., 2.11. 16.11. a
14.12.2018). Předpokládaný termín ukončení kurzu do konce února 2019.
Studium se řídí pravidly tohoto studijního programu a přiměřeně Studijním a zkušebním řádem
VUT v Brně.
Studium je koncipováno jako kombinované. Prezenční část výuky je zaměřena na rozvoj
základních znalostí a prezentaci specifických dovedností v každém modulu studia.
Základními metodami studia jsou:
 Přednášky (organizované pro jednotlivé moduly).
 Semináře zaměřené na řešení případových studií a skupinovou diskusi.
 Závěrečný projekt spočívající ve zpracování a obhájení závěrečné práce formou cvičného
znaleckého posudku z oblasti odborné činnosti frekventanta kurzu.
 Individuální konzultace.
Moduly jsou realizovány pedagogy Vysokého učení technického v Brně a externími lektory.
Úspěšným absolventům bude v souladu s ustanovením § 60, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
v platném znění vydáno osvědčení o absolvování studia.
Podmínkou pro vydání osvědčení je splnění podmínek pro zakončení studijních předmětů v rámci
výše uvedených tematických bloků 1 až 4 a zpracování a obhájení závěrečné práce v rámci
tematického bloku 5.
Studium plně nahrazuje základní přípravu pro výkon znalecké činnosti ve smyslu zákona
č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění pro uchazeče o jmenování
znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializované studium soudního znalectví.
Důležité upozornění:
Studium v poskytovaném rozsahu nenahrazuje čtyř až pětisemestrální studium pro specializace
Analýza silničních nehod, Oceňování movitého majetku, Oceňování motorových vozidel, strojů a
zařízení, zemědělské a manipulační techniky, Oceňování nemovitostí a Expertní činnost ve
stavebnictví.
Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je ve výlučné
kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského (v Praze městského) soudu podle
místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a
prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.
Při splnění vstupních předpokladů je studentům DSP studium poskytnuto zdarma. V ceně jsou
standardně zahrnuty učební texty. Cena nezahrnuje dopravu náklady na stravování a ubytování.

