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1 Úvod
Někdo se za experta považuje a není jím, někdo se za
experta nepovažuje, ale expertem je. Někdo je za experta
považován a expertem je. Anebo není.
Zkušenost experta

Právní úprava zejména civilního či trestního
procesu obvykle odráží dosažený stupeň
společenského vědomí, poznatků a ponaučení
se z historického vývoje na daném území,
státu. Současné období lze charakterizovat
vcelku progresivními změnami v mnoha
společenských vztazích a mnohými reformami
zohledňující a reagující zejména na finanční
vývoj globálních kapitálových, resp. finančních
trhů ve světě. Společnost tedy stojí před úlohou
reakce na tyto změny, přičemž by však taková
reakce měla být úměrná nutné ochraně
společenských
vztahů.
V takových
souvislostech se jeví přirozené a logické, že
v civilním, trestním, správním, rozhodčím a
smírčím řízení získává stále větší význam a
prostor účast osob se speciálními odbornými
znalostmi, vědomostmi a zkušenostmi
v určitém oboru, těšící se obecnému uznání.
S rozvojem vědy, techniky a vývojem
společnosti roste bezpochyby úloha znalců
v řízeních. Velmi vysoká úroveň odborných
znalostí z technických, přírodovědných či
humanitních oborů, množství specificky
užívaných metod vyhodnocování v daných
oborech a dále specifický náhled na konkrétní
jednotlivé situace, jevy a okolnosti předurčují
znaleckou činnost, resp. znalecké posuzování
jako nezastupitelnou součást dokazování.
Využití odborných znalostí má v civilním či
trestním procesu nenahraditelné místo.
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Předmět 1FP426-ZNALECTVÍ V EKONOMICKÝCH
OBORECH
byl připraven zejména pro
posluchače se zájmem v budoucnu vystupovat
jako formálně uznaný expert (znalec). Předmět
je určen jako volitelný předmět pro hlavní
specializaci Finance a oceňování (FO) a
volitelný předmět pro vedlejší specializaci
Oceňování podniku a jeho majetku (1OC) na
Katedře financí a oceňování podniku.
Probíhá formou přednášek.
Před zápisem tohoto předmětu je vhodné,
nikoliv nutné, mít absolvované alespoň některé
odborné ekonomické předměty magisterského
studia ve výše uvedených oborech, a to
z důvodu lepší představy o tom, co jsou
odborné znalosti v příslušném oboru. Předmět
není fakticky kapacitně omezen, nicméně
existuje formální omezení ve výši 50 studentů.

Základní informace o předmětu
1FP426 – ZNALECTVÍ v ekonomických oborech

2 Obsah a cíle předmětu

Studenti se v tomto předmětu seznámí
s výkonem odborných činností formou výkonu
znalecké činnosti v příslušném ekonomickém
oboru. Jinými slovy se studenti seznámí
s procesem jmenování znalců (jak se stát
znalcem), právy a povinnostmi znalců (jaké
postavení má znalec v právním pořádku České
republiky), jak je znalec za svou činnost
odměňován, jak je znalec přizýván do civilních
a trestních kauz, jak se má znalec vyjadřovat a
chovat u soudu, jaké otázky jsou na znalce
přípustné a jaké nikoliv, jak takové otázky po
formální stránce řešit. Dále se studenti seznámí
s fungováním znalecké činnosti v zahraničí.
Studentům
bude
umožněna
v rámci
přednášek účast na simulovaném výslechu
znalce či reálném výslechu znalce v soudní
síni. Účelem je získání reálného pocitu
z výkonu znalecké činnosti před soudem.
Po úspěšném absolvování předmětu budou
studenti disponovat znalostmi na úrovní
„znalecké minimum“, které je vyžadováno
krajskými soudy ČR při jmenování odborníka
znalcem. Jinými slovy dle současné praxe
krajské soudy obvykle nejmenují odborníka
znalcem, nemá-li znalosti z oblasti „znaleckého
minima“.
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2.1. Okruhy přednášek
½

½

½

½

½

Význam ekonomické znalecké činnosti
o Historie
o Etika
o Standardizace
o Postavení experta vs. znalce
Právní úprava znalecké činnosti
o Jmenování
o Podmínky výkonu znalecké
činnosti
o Náležitosti znaleckého posudku
o Metodika a obsahové
zpracování znaleckého posudku
o Odměňování znalecké činnosti
o Vady znaleckých posudků
Výkon znalecké činnosti ve
specifických oblastech
o Trestní řízení
o Občanské soudní řízení
o Úkony pro korporátní právo
o Mezinárodní arbitráže
Postavení expertů v zahraničí
o Příklady z USA, zajímavá soudní
judikatura
Účast při soudním jednání jako
veřejnost
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2.2. Požadavky na absolvování
V průběhu semestru bude vypsán průběžný test,
s maximální váhou 30 % z celkového počtu
dosažitelných bodů. Test není povinný.
Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou
v podobě testu s maximální váhou 70 %
z celkového počtu dosažitelných bodů.

2.4. Garant předmětu

Úspěšné ukončení zajistí dosažení alespoň 60 %
bodů.

Aktuální kontakt je uveden v databázi ISIS.
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Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M., odborný
asistent na KFOP, soudní znalec v České
republice a na Slovensku. Jednatel znaleckého
ústavu.

