si dovoluje Vás pozvat na školení

„Hodnocení znaleckých posudků“

Akreditace Ministerstva vnitra
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín a místo konání: 29. května 2020 od 9:00 do 15:00.
Školicí prostory společnosti, Sokolovská 215, Praha

Lektor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu a lektor na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity se čtrnáctiletou praxí v oblasti vzdělávání
úředníků, autor řady odborných českých a zahraničních publikací, autor
učebnice rodinného práva a komentářů k občanskému zákoníku,
občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a zákonu o zvláštních
řízeních soudních, člen Světové organizace pro rodinné právo
Cena: 1 690 Kč (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH)

Anotace a cíle:
Znalecké posudky představují jeden z mnoha důkazních prostředků
upravených zejména procesními předpisy. Současná praxe je však kritizována,
neboť znaleckým posudkům je v prvé řadě dávána vyšší váha při hodnocení stavu
věci, současně se hovoří až o bezmezné důvěře v závěry znalců. Judikatura však
opakovaně upozorňuje, že i znalecké posudky podléhají volnému hodnocení.
Vzhledem k tomu, že znalecký posudek by měl být vypracován k řešení
odborných otázek, k nimž rozhodující osoba nemá dostatečné znalosti nebo

vlastnosti, panují v současné praxi obavy ze správného přístupu k hodnocení.
Cílem nabízeného programu je proto analyzovat možnosti přístupů k hodnocení
znaleckých posudků, a to zejména v oblasti právní korektnosti a věcné stránky.
Odborná stránka bude rovněž zaměřena na případné dopady zákona č. 254/2019
Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabude
účinnosti k 1. 1. 2021

Obsah kurzu
1. Vymezení pojmů
- Dokazování
- Důkaz x důkazní prostředek
- Nositel důkazu
- Dokazování, doložení, osvědčení
- Právní úprava
2. Znalecký posudek
- Význam znaleckého posudku jako důkazního prostředků
- Charakter závěrů znalce jako důkazu
- Náležitosti znaleckého posudku
- Přípustnost opatřování si „vlastního“ znaleckého posudku, tj. bez opatření správním
nebo soudním orgánem
- Postup při provádění dokazování znaleckým posudkem
- Úvod do hodnocení znaleckého posudku
- Kritéria hodnocení znaleckého posudku
3. Právní korektnost důkazu
- Posuzovaná otázka
- Status znalce
- Vyloučení
- Hranice odborných kompetencí
- Poučení
- Obsahové a formální náležitosti
- Zachování procesních podmínek
4. Důkazní význam znaleckého posudku
- Hodnota pro zjištění skutkového (skutečného) stavu věci

- Soulad mezi předmětem dokazováním a předmětem důkazu
- Aplikovatelnost obecného významu hodnocení ostatních důkazů
5. Hodnocení věrohodnosti znaleckého posudku
- Způsobilosti osoby znalce
- Podkladové materiály
- Odborné odůvodnění závěrů znalce
6. Diskuse, zejména kritika současného stavu

