MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ve spolupráci s

Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí
pořádají v rámci celoživotního vzdělávání specializační studium

Technické znalectví
a likvidace pojistných událostí

2008

Vážení přátelé,
kvalifikovaný výkon práce v oboru technického znalectví a samostatné likvidace škodních
událostí předpokládá odpovídající vzdělání znalců a samostatných likvidátorů k získání
potřebných specifických znalostí a dovedností.
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně ve
spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás připravil
čtyřsemestrální specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.
Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka,
DrSc., umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen
v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor PU) a znalecké činnosti, ale
i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle Živnostenského zákona).
Doufáme, že Vás naše nabídka osloví a že se stanete posluchači tohoto specializačního
studia a přejeme Vám mnoho příjemně a užitečně strávených chvil v naší společnosti.
Ing. Pavel Máchal, CSc., ředitel ICV

CÍL STUDIA
Komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru a pro výkon
činnosti samostatného likvidátora škodních událostí. Absolventi získají potřebné znalosti také
pro výkon profese odhadce majetku. Odborná kvalifikace absolventa je prokázána získáním
vysoké úrovně profesní erudice, schopností efektivního získávání a zpracování informací,
používáním progresivních analytických a syntetických metod řešení, garancí vysokého stupně
ochrany důvěrných informací a schopností dalšího trvalého vzdělávání a rozvoje odbornosti.

FORMA STUDIA
Studium je čtyřsemestrální (říjen 2008 – červen 2010) a probíhá kombinovanou formou.
Studium je členěno na bloky přímé výuky formou přednášek, seminárních cvičení a konzultací
a na část samostudia. Součástí studia je vypracování závěrečné práce dle individuálního zadání.
Semestrální hodinová dotace přímé výuky činí 50 hodin rozdělených po 6,25 hodinách.
Celková dotace přímé výuky za dobu studia tedy je 200 hodin. Výuka probíhá 1x za 14 dní a to
vždy v pátek.

VÝSTUP
Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení
o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č.
111/1998 Sb. o vysokých školách.
Specializační studium plní podmínky stanovené MF dle zákona č. 38/2004 Sb. Absolventi
obdrží Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti samostatného
likvidátora pojistných událostí.

Absolventi získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností:
1. Odhadců podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pro obor oceňování
majetku (koncesovaná živnost, případně jako zaměstnanci společností zabývajících se
činností oceňování majetku) pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
(specializace koncese podle zákona, oceňování majetku - písmena a, c, d, e).
Požadovaná odborná, a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 ŽZ je mj.:
•

vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního
předpisu (tj. § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) v rozsahu nejméně 2
akademických roků (4 semestrů) zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.

2. Znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění resortu
ministerstva spravedlnosti
•

znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu
z občanů ČR, kteří mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako
znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost.

3. Expertů pro posuzování, jako živnost nebo jako zaměstnanci expertní – poradenské
společnosti.
4. Samostatných likvidátorů pojistných událostí dle podmínek stanovených MF dle zákona
č. 38/2004 Sb. a vyhlášky č. 582/2004 Sb. – jako OSVČ nebo jako zaměstnanci expertní –
poradenské společnosti. Absolventi obdrží Osvědčení o základním kvalifikačním stupni
odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí.
Důležité upozornění: Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování
je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště
ve smyslu zákona č. 36/1967Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve znění dalších předpisů.

METODY VÝUKY
Při výuce je vedle standardních výukových metod, přednášek, odborných seminářů
a praktických cvičení, užito i stimulačních metod problémově orientované výuky, řešení
případových studií, modelování, znalecké rekonstrukce, využití strukturovaných informačních
systémů, geografických informačních systémů, specializovaných softwarových produktů
a praktického procvičování užití speciálních dokumentačních a analytických metod.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY
Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti,
odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické
i praktické zkušenosti, jakož i tvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

OBSAH STUDIA









Soudní inženýrství,
pojem a právní úprava znalecké činnosti,
prvotní znalecké úkony,
podíl znalce při zajištění důkazů,
znalecký posudek,
výpočty ve znaleckém posudku,
metody soudně znalecké analýzy,
aplikace předpisů v technickém znalectví,















názvosloví vad a poruch,
odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,
řízení a kontrola znalecké činnosti,
praxe znalecké činnosti,
úvod do metodiky oceňování majetku,
oceňování movitého majetku,
oceňování ložisek nerostných surovin,
úvod do oceňování podniků,
znalecké stanovení výše majetkové újmy,
specifika likvidace pojistných událostí,
základy účetnictví,
základy psychologie,
schopnosti a dovednosti znalce.

CENA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA
32 990,- Kč
30 490,- Kč
29 990,- Kč
25 990,- Kč

-

základní cena (cena neobsahuje DPH – pořadatel studia není plátce DPH)
pro členy ČAP, ACPM a KSZ
pro členy a spolupracovníky ČKSLPU
pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol (studentům je
umožněna platba ve 4 splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru)

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA
•
•

ukončené nejméně středoškolské vzdělání s maturitou,
zaplacení ceny studia.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Přihlášku najdete na webových stránkách Institutu celoživotního vzdělávání na adrese
www.icv.mendelu.cz nebo si ji můžete vyzvednout osobně v kanceláři ICV. Přihlášky pak
zasílejte mailem, poštou nebo faxem na níže uvedené kontaktní údaje.
Informace o tomto specializačním studiu naleznete také na webových stránkách ICV
http://www.icv.mendelu.cz/vzdelani/ v sekci Kariérní vzdělávání nebo na webové adrese
pořadatele studia – www.ckslpu.com

KONTAKTY
Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně
Zemědělská 5 – budova E, 613 00 Brno,
tel.: 545 135 210, fax: 545 135 205, e-mail: czv@mendelu.cz

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)
Helfertova 5, 613 00 Brno, tel.: 545 132 359, fax: 545 211 140, e-mail: info@ckslpu.com

