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Kurzy soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

1.

OBECNÉ INFORMACE

Specializační studia jsou uskutečňována v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona
o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Jsou orientována na soudní znalectví ve smyslu
§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění a expertizní
činnost podle živnostenského zákona č. 455/4991 Sb. v platném znění.
Studium je pořádáno kombinovanou formou, s týdenními studijními soustředěními a
konzultacemi. Studium je strukturované; některé tematické bloky výuky jsou společné, další jsou
zaměřeny na dané specializace. Cena pro jednotlivé specializace je vytvořena součtem cen
jednotlivých bloků výuky. Je možno studovat i několik specializací současně.
Kritéria pro přijetí účastníků do studia jsou závislá na zvoleném studijním oboru. Obecně
platí, že je třeba, aby uchazeč podal řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, uzavřel smlouvu o studiu a
uhradil cenu studia formou platby předem. Ústav zabezpečuje výuku a některé učební pomůcky.
Nezajišťuje ubytování a stravování, které není v ceně studia. Výše vložného je uvedena u jednotlivých
druhů studia. V případě nedokončení studia z jakýchkoliv důvodů se vložné nevrací.
V průběhu studia jsou účastníci povinni vypracovat zadané ročníkové resp. závěrečné práce.
Jejich samostatné vypracování a odevzdání ve stanoveném termínu je jednou z podmínek k povolení
závěrečné zkoušky.
Každé studium začíná v zimním semestru daného akademického roku, s týdenními
soustředěními po 6 až 8 týdnech, celkem 4 semestry (2 akademické roky). V závěru 4. semestru se
vykoná závěrečná zkouška. Studium specializace Analýza silničních nehod je plánováno na 5
semestrů. Zápisem do studia získá účastník právo účastnit se výuky, získávat zápočty a konat zkoušky.
Zápis se koná v termínu stanoveném ředitelem ústavu a vyznačuje se ve výkazu o studiu.
Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky prostřednictvím e-přihlášky na adrese
www.vutbr.cz/eprihlaska, jako fakulta se vybere Ústav soudního inženýrství a potom požadovaná
studijní kombinace. Přihlášky se nehradí a jsou vedeny v evidenci. Po přihlášení je nutno zaslat na
studijní oddělení poštou nebo e-mailem kopii dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání, tj. diplomu,
popř. maturitního vysvědčení. Pro akademický rok 2018/2019 se přihlášky přijímají do 31. 8.
2018. (Po tomto termínu obdržíte smlouvu a podmínky úhrady.) Přihlášky jsou otevřeny začátkem
května 2018.
Přijímací řízení se koná průběžně, ukončeno je tři týdny před termínem zahájení studia,
účastníci jsou přijímáni v pořadí podle došlých přihlášek.
Úspěšní absolventi specializačního studia obdrží osvědčení o způsobilosti ke jmenování znalci
v příslušném oboru (odvětví, specializaci) podle třídění resortu spravedlnosti.
Uchazeče je třeba předem upozornit, že na základě dlouholetých osvědčených zkušeností
ústavu kromě přednášek v Brně další podstatnou, rozsahem značnou část výuky tvoří domácí práce zpracovávání cvičných znaleckých posudků.
Důležité upozornění:
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.
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CENÍK

2.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny jsou platné:
 pro kurzy zahajované v akademickém roce 2018/19
 u kurzu „Obecná problematika soudního znalectví“ v kalendářním roce 2018.
A) Ceník pro specializace a jejich kombinace:


Oceňování movitého majetku



Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační
techniky



Analýza silničních nehod

Specializace resp. kombinace specializací

Výukové
bloky

Počet
hodin

Cena vč.
21 % DPH
Kč

M

-

Oceňování movitého majetku

A

-

Oceňování motorových vozidel,
strojů a zařízení, zemědělské a
manipulační techniky

D

-

Analýza silničních nehod

M+A

-

Oceňování movitého majetku

-

Oceňování motorových vozidel,
strojů a zařízení, zemědělské a
manipulační techniky

-

Oceňování motorových vozidel,
strojů a zařízení, zemědělské a
manipulační techniky

-

Analýza silničních nehod

-

A+D

M+A+D

Z+O+M

88

23 790,00

Z+O+V+A

123

27 740,00

Z+V+D

268

39 910,00

Z+O+M+V+A

166

37 050,00

Z+O+V+A+ D

357

50 750,00

Oceňování movitého majetku

Z+O+M

364

60 060,00

-

Oceňování motorových vozidel,
strojů a zařízení, zemědělské a
manipulační techniky

+V+A+D

-

Analýza silničních nehod
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B) Ceník pro specializace a jejich kombinace:


Oceňování nemovitostí



Expertní činnost ve stavebnictví
Cena vč.
Specializace resp. kombinace specializací

Výukové
bloky

Počet
hodin

21 % DPH
Kč

ON

-

Oceňování nemovitostí

X+N

253

40 170,00

EČS

-

Expertní činnost ve stavebnictví

X+S

225

38 960,00

ON +
EČS

-

Oceňování nemovitostí

-

Expertní činnost ve stavebnictví

X+N+S

395

65 170,00

C)

Ceník pro kurz „Obecná problematika soudního znalectví“
(znalecké minimum)

Kurz je určen pro uchazeče o jmenování znalcem z jiných oborů.
Doba
trvání

Obor
ZM

3.

Obecná problematika soudního znalectví

1 den

Cena vč.
21 % DPH
Kč
3 980,00

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi studia získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činnosti:
1. znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění, o znalcích a
tlumočnících, případně jako zaměstnanci znaleckých ústavů, v oborech (podle studované
specializace):
a) ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění
resortu ministerstva spravedlnosti,
b) doprava, odvětví doprava silniční a městská, se zvláštní specializací pro technické
posudky o příčinách silničních nehod,
c) strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, se zvláštní specializací pro posuzování
technického stavu motorových vozidel a pro autoopravárenství,
d) stavebnictví, obor podle vybrané a studované specializace (specializací).
Jmenování znalců:
Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu z osob,
které mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, ve kterém mají působit, především
toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění). Podmínky pro jmenování znalcem
jsou uvedeny v příloze č. 1.

4 (10)

Kurzy soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

2. odhadců podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, specializovaných
na oceňování majetku podle studované specializace, případně jako zaměstnanci společností
zabývajících se činností oceňování majetku. Podmínky pro udělení vázané živnosti
oceňování majetku podle živnostenského zákona jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. expertů podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, specializovaných
na činnosti uvedené v příloze č. 1 pro stavebnictví, dopravu resp. strojírenství.

4.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZŮ

Kritéria pro přijetí účastníků do studia jsou závislá na zvoleném studijním oboru.
Obecně platí, že je třeba, aby uchazeč podal řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, uzavřel
smlouvu o studiu a uhradil cenu studia formou platby předem.
Pro přijetí do jednotlivých druhů studia se dále vyžaduje:
Požadované vzdělání

Specializace

Získání nejvyššího vzdělání, kterého
lze pro danou specializaci dosáhnout

Oceňování movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení,
zemědělské a manipulační techniky

Nejméně úplné střední

Analýza silničních nehod

Vysokoškolské strojního, dopravního
resp. obdobného směru
Zvláštní požadavky:
Znalost konstrukce a řízení
motorových vozidel

Oceňování nemovitostí

Vysokoškolské - stavebního vzdělání
v inženýrském (magisterském)
studijním programu

Expertní činnost ve stavebnictví

Vysokoškolské stavebního směru

Výjimku z požadovaného vzdělání může v odůvodněných případech přiznat ředitel ústavu.

5.

OSNOVY KURZŮ

5.1

ANALÝZA SILNIČNÍCH NEHOD, OPRAVÁRENSTVÍ MOTOROVÝCH
VOZIDEL, OCEŇOVÁNÍ MOVITÉHO MAJETKU, MOTOROVÝCH VOZIDEL,
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKY
Možné specializace studia - Strukturovaná osnova po výukových blocích
M

Oceňování movitého majetku (spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská
technika, nábytek, vybavení a zařízení domácností (Z+O+M) celkem 88 hodin

A

Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační
techniky (Z+O+V+A) celkem 123 hodin

D

Analýza silničních nehod (Z+V+D) celkem 268 hodin
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M+A

Oceňování movitého majetku, motorových vozidel, strojů a zařízení,
zemědělské a manipulační techniky (Z+O+M+V+A) celkem 166 hodin

A+D

Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační
techniky, analýza silničních nehod (Z+O+V+A+D) celkem 321 hodin

Oceňování movitého majetku, motorových vozidel, strojů a zařízení,
M + A + D zemědělské a manipulační techniky, analýza silničních nehod
(Z+O+M+V+A+D) celkem 364 hodin
Výukové bloky - předměty:
Z - Základní část, společné pro A + M + D




Práva a povinnosti znalců, soudní inženýrství
Vybrané statě z práva
Daňová soustava, Účetnictví

O - Oceňování majetku - základní část, společné pro A + M



Obecné zásady oceňování majetku
Výpočetní technika ve znalecké praxi

V - Konstrukce a opravárenství vozidel - společné pro A + D



Konstrukce a životnost motorových vozidel a jejich zkoušení
Diagnostika vozidel a technologie opravárenství

A - Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky




Vybrané statě ze strojírenství, konstrukce strojů a zařízení
Oceňování motorových vozidel a strojů
Případové studie

M - Oceňování movitého majetku (spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská
technika, nábytek, vybavení a zařízení domácností)





Vybrané statě z elektrotechniky a elektroniky, konstrukce el. strojů a zařízení
Oceňování spotřební elektroniky, elektronických přístrojů a výpočetní techniky
Specifika oceňování vybraných druhů movitého majetku
Případové studie

D - Analýza silničních nehod














Soudní inženýrství při analýze silničních nehod, včetně metodiky nálezu
Vybrané statě z fyziky a matematiky
Vybrané statě z kriminalistiky
Teorie vozidel I
Teorie vozidel II - speciální vozidla
Kolejová doprava
Vybrané statě z dopravního inženýrství
Vybrané statě ze soudního lékařství
Vybrané statě z biomechaniky
Zrakové vnímání řidiče
Metodika znaleckého experimentu, podklady pro analýzu nehody a jejich zpracování
Aplikovaná mechanika
Teorie technické analýzy silničních nehod
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5.2

Dynamika kolizních jevů
Znalecké ohledání užitkových vozidel po nehodě
Problémové studie analýzy silničních nehod
Výpočetní technika ve znalecké praxi při analýze silničních nehod
EXPERTNÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ, EKONOMIKA - OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ
Možné specializace studia (Strukturovaná osnova po výukových blocích)
ON

Oceňování nemovitostí (X+N) celkem 253 hodin

EČS

Expertní činnost ve stavebnictví (X+S) celkem 225 hodin

ON + EČS

Oceňování nemovitostí a Expertní činnost ve stavebnictví (X+N+S)
celkem 395 hodin

Výukové bloky - předměty:
X - Základní část, společná pro ON i EČS
 Práva a povinnosti znalců, odhadců a expertů, soudní inženýrství
 Vybrané statě z práva
 Projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 Geodetická služba, katastr nemovitostí
 Stavební zákon
 Stavitelství
N - Oceňování nemovitostí
 Teorie oceňování nemovitostí
 Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů
 Oceňování věcných břemen
 Tržní hodnota nemovitostí
 Výpočetní programy pro oceňování nemovitostí
 Oceňování trvalých porostů
 Oceňování lesních porostů
 Znalecké stanovení výše majetkové újmy pro účely pojišťoven
 Základní principy realitního trhu
 Případové studie
 Oceňování nemovitostí - kolokvium
 Reálné dělení nemovitostí
 Rozpočtování nemovitostí - případová studie
 Metodika nálezu a revizní znalecký posudek
S - Expertní činnost ve stavebnictví
 Příprava a realizace staveb, ochrana životního prostředí
 Specifika znalecké činnosti v oboru stavebnictví
 Stavební materiály, jejich vady a poruchy
 Vady a poruchy stavebních konstrukcí
 Defektoskopie a zkušebnictví
 Metodika nálezu a revizní znalecký posudek v oboru stavebnictví
 Vybrané statě z pozemního stavitelství - stavební fyzika
 Vybrané statě z mechaniky zemin a zakládání staveb
 Vady a poruchy staveb způsobené vlhkostí
 Vady a poruchy průmyslových a zemědělských staveb
 Vady a poruchy střech
 Technická zařízení budov
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Vybraně statě z technologie provádění staveb

6.

TERMÍNY VÝUKY

6.1

TERMÍNY VÝUKY KURZU 40/D + OMM/21 – ANALÝZA SILNIČNÍCH
NEHOD; OCEŇOVÁNÍ MOTOTOVÝCH VOZIDEL, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ,
ZEMĚDĚLSKÉ A MANIPULAČNÍ TECHNIKY; OCEŇOVÁNÍ MOVITÉHO
MAJETKU

Zahájení v akademickém roce 2018/2019

Soustředění:
Rok 2018
Rok 2019:

Rok 2020:

48. týden (Z)
4. týden (V)
13. týden (O+M)
20. týden (D)
43. týden (A)
50. týden (D)
3. týden (M)
11. týden (D)
20. týden (D)
39. týden (D)

26. – 29. 11. 2018
21. – 24. 01. 2019
25. – 28. 03. 2019
13. - 17. 05. 2019
21. 10. – 25. 10. 2019
9. – 13. 12. 2019
13. – 15. 01. 2020
10. – 14. 03. 2020
12. – 16. 05. 2020
22. – 25. 09. 2020

35 h
35 h
10 + 20 h
40 h
43 h
40 h
23 h
40 h
40 h
38 h

Pozn.: Písmena v závorce znamenají jednotlivé výukové bloky.

Závěrečné zkoušky: rok 2019 resp. 2020, termíny zatím nejsou stanoveny.
6.2

TERMÍNY VÝUKY KURZU 49/ON - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Zahájení v akademickém roce 2018/2019
Soustředění:
I.
42. týden
II.
49. týden
III.
5. týden
IV.
12. týden
V.
21. týden
VI.
37. týden
VII. 45. týden

15. - 19. 10. 2018
03. - 07. 12. 2018
28.01. - 01. 02. 2019
18. - 22. 03. 2019
20. - 24. 05. 2019
09. - 13. 09. 2019
04. - 08. 11. 2019

Závěrečné zkoušky: rok 2020, termíny zatím nejsou stanoveny.

6.3

TERMÍNY VÝUKY KURZU 49/EČS - EXPERTNÍ ČINNOST VE
STAVEBNICTVÍ

Zahájení v akademickém roce 2018/2019
Soustředění (týden 42. a 49 v roce 2018 a týden 5. v roce 2019 jsou společné s ON):
I.
42. týden
15. - 19. 10. 2018
II.
49. týden
03. - 07. 12. 2018
III.
5. týden
28.01. - 01. 02. 2019
IV.
15. týden
08. – 12. 04. 2019
V.
22. týden
27. – 31. 05. 2019
VI.
36. týden
02. – 06. 09. 2019
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VII.

47. týden

18. – 22. 11. 2019

Závěrečné zkoušky: rok 2020, termíny zatím nejsou stanoveny.

7.

KURZ „OBECNÁ PROBLEMATIKA SOUDNÍHO ZNALECTVÍ“

Kurz je určen uchazečům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno
specializované studium soudního znalectví. Cílem jednodenního studijního programu s řízeným
samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb.
a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění. Frekventanti získají znalosti pro výkon znalecké
činnosti, nutné pro procesně a formálně správné zpracování znaleckého posudku. Výukový program
v trvání 10 hodin zahrnuje problematiku práv a povinností znalců, vlastního výkonu znalecké činnosti,
základů občanského a trestního práva a účetnictví znalce. V rámci kurzu zpracovávají frekventanti
kontrolní test a cvičný znalecký posudek (z každého znaleckého oboru, ve kterém uchazeč žádá
o jmenování znalcem). Posudky jsou oponovány z hlediska formálních náležitostí předepsaných
zákonem č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláškou a také z hlediska logiky řešení problému, včetně
správnosti formulace odpovědí na položené otázky.

Podmínkou přijetí do kurzu je podání přihlášky a zaplacení vložného předem.
Osnova studia:

Č.
Předmět
1. Právní úprava znalecké činnosti
2. Kvalifikační požadavky a proces jmenování znalců,
výkon znalecké činnosti z pohledu řízení znalecké
činnosti, vyúčtování znaleckého posudku
3. Soudní znalectví a znalecký posudek a jeho
náležitosti v praxi, odměňování znalců
4. Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi
na otázky

Hodin
2
2
4
2

Termín konání: jsou vždy oznámeny dle počtu zájemců, přibližně měsíc až dva předem. Kurz se
koná přibližně třikrát za rok.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je absolvování testu
z předmětu Práva a povinnosti znalců a zpracování formálně správného znaleckého posudku
(posudků) z příslušného znaleckého oboru (oborů), ve kterém (ve kterých) uchazeč žádá
o jmenování znalcem, jeho (jejich) odevzdání na studijní oddělení ústavu a případné
přepracování podle dispozic pověřeného pracovníka ústavu.
Cena kurzu je stanovena jako cena smluvní a činí 3 980,-- Kč (včetně 21 % DPH) pro
jednoho posluchače. V ceně je zahrnuta příslušná učebnice.
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Příloha č. 1
1. Podmínky pro jmenování znalcem (zákon č. 36/1967 Sb. v platném znění):
Specifické odborné podmínky pro jmenování znalcem v oboru Ekonomika, ceny a odhady se
specializacemi nemovitosti, podniky, motorová vozidla, stroje a zařízení, lesní pozemky, lesní
porosty a škody na lesních porostech a věci movité jsou zveřejněny na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v sekci "Odborné činnosti a služby veřejnosti Znalci, tlumočníci a znalecké ústavy": www.justice.cz

2. Podmínky pro vydání živnostenského listu (Zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění,
Příloha č. 2 zákona):
Živnosti vázané
Předmět
podnikání

Požadovaná odborná způsobilost

Poznámka

1

2

3

Oceňování
majetku pro*)
- věci movité,
- věci nemovité,

pro oceňování věcí movitých a nemovitých:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku
dané kategorie, nebo
c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve
kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování
celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního
předpisu**) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na
oceňování majetku, nebo
d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve
kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování
pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2
školních roků zaměřeného na oceňování majetku, nebo
e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve
kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v
oceňování majetku, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v
oceňování majetku;
- …

*) ohlašovatel vymezí
předmět podnikání
podle § 45 odst. 4
věty první zákona č.
455/1991 Sb., ve
znění zákona
č.130/2008 Sb., v
souladu s
předloženými
doklady o odborné
způsobilosti
**) § 60 zákona č.
111/1998 Sb., o
vysokých školách a
o změně a doplnění
dalších zákonů
(zákon o vysokých
školách), ve znění
zákona č. 147/2001
Sb.

- nehmotný
majetek,
- finanční
majetek,
- podnik
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