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Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 
(občanské sdružení – ČKSLPU) 

Registrace u Ministerstva vnitra, č.j. VS II-1/52 533/03-R n IČO:266 16 149 
Helfertova 505/5 n Brno n 613 00 n Česká republika 

tel/fax: 545 212 814 n E-mail:info@ckslpu.com n www.ckslpu.com 
 

Vzdělávací specializační studium pro samostatné 
likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce 

 
Program celoživotního vzdělávání 

 
Technické znalectví a likvidace pojistných 

událostí 
 

k získání základní odborné kvalifikace 
 

uskutečňovaného na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně 
podle zákona č.111/1998 o vysokých školách v souladu s profesní 
objednávkou České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí na 
odborný profil absolventa a ve spolupráci se společností LAPA SERVICE 
s.r.o.  
 
Doba studia je čtyři semestry. 
 
Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním 
příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů všech oborů. Je 
významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování 
jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a 
občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i 
pro potřeby ostatních právních subjektů.  

 
Specifickým typem této činnosti je činnost samostatných likvidátorů 
pojistných událostí při určování výše škody velkých škodních událostí či 
právně nebo technicky náročných a komplikovaných pojistných případů pro 
potřeby pojistitelů, zajistitelů ale i pojištěných. Tento postup je 
běžný v zahraničí a stává se standardním způsobem likvidace pojistných 
událostí českými pojišťovnami a pobočkami zahraničních pojišťoven i 
v České republice. 

 
Kvalifikovaný výkon práce v oboru technického znalectví a samostatné 
likvidace škodních událostí předpokládá odpovídající vzdělávání znalců a 
samostatných likvidátorů k získání potřebných specifických znalostí a 
dovedností. Tento studijní program 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). 

 
Cíl studia 
 
Cílem studia je 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 
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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. 
Nezbytným předpokladem pro výkon činnosti je však bezúhonnost a vysoká 
morální hodnota osobnosti absolventa. 
 
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. 
 

Syllabus studijního programu 
  

• Soudní inženýrství 
Historický vývoj soudního inženýrství 
Znalecká činnost 

- Současná úprava znalecké činnosti v ČR 
- Znalecké obory 

Výchova znalců v technických oborech 
 
• Pojem a právní úprava znalecké činnosti 
Předpisy upravující znaleckou činnost 
Jmenování a odvolání znalce 
Znalecký deník 
Odpovědnost a pojištění znalce, mlčenlivost 

 
• Prvotní znalecké úkony 
Ustanovení znalce 
Podjatost znalce 
Oborová příslušnost 
Lhůta k podání znaleckého posudku 
Úplnost a technická přijatelnost podkladů 

 
• Podíl znalce při zajištění důkazu 
Pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění 
Metrologie 
Protokol 
Foto a video dokumentace 
Odběry vzorků 
Ohledání 

 
• Znalecký posudek 
Náležitosti 
Nález 
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Posudek 
Koncepce znaleckého posudku 
Aspekty znaleckého zkoumání a systemizace struktury znaleckého 
posudku 
 
• Výpočty ve znaleckém posudku 
Počet pravděpodobnosti a teorie chyb 
Testování hypotéz  
Pravděpodobnost při znaleckém zkoumání 
Uvádění výpočtů ve znaleckém posudku 
 
• Metody soudně znalecké analýzy 
Inženýrská komparace 
Analýza dějů v čase a prostoru 
Metoda zpětného odvíjení děje 
Korespondence poškození 
Metoda zužování mezí 
 
• Aplikace předpisů v technickém znalectví 
Závaznost předpisů 
Legislativní a normativní předpisy 
Odkazy na předpisy ve znaleckém posudku 

 
• Názvosloví vad a poruch 
Obecné základní pojmy 
Jakost výrobků a všeobecné pojmy 
Vlastnosti 
Vyšetřované objekty a jejich základní charakteristiky 
Jevy, stavy a činnosti 
Poruchy 
Opravy a údržba 
 
• Znalecký posudek 
Posudková část 
Závěr, odpovědi na otázky 
Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení 
Týmová práce při zpracování znaleckého posudku 
Úkony po podání znaleckého posudku 
Vady znaleckého posudku 
 
• Odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti 
Obecná ustanovení 
Odměny 
Náhrady nákladů 
Kalkulace znalečného 
Paušální náhrady a zdaňování znalecké odměny 
Vymáhání znalečného 
 
• Řízení a kontrola znalecké činnosti 
 
• Praxe znalecké činnosti 
 
• Úvod do metodiky oceňování majetku 
Předmět ocenění 
Názvosloví znaleckého oceňování 
Základní metody oceňování majetku 
Zákon o oceňování 
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• Oceňování movitého majetku 
Zjišťování, posuzování a hodnocení technického stavu 
Oceňování strojů a zařízení 

- Stroje obráběcí a tvářecí 
- Stroje dopravní a manipulační, jeřáby a výtahy 
- Stroje pro zemní a stavební práce 
- Zemědělské stroje a zařízení 
- Potravinářské stroje a zařízení 
- Chladicí a mrazicí zařízení 
- Chemická zařízení 
- Stroje a zařízení ostatní a speciální 
- Stroje a zařízení pro dopravu tekutin 
- Energetické stroje a zařízení 

Oceňování motorových vozidel 
 
• Oceňování ložisek nerostných surovin 
 
• Úvod do oceňování podniků 
Podklady a postup při oceňování podniků 
Metody používané při oceňování podniků 
 
• Znalecké stanovení výše majetkové újmy 
Náhrada škody v občanském zákoníku 
Náhrada škody v obchodním zákoníku 
Postup znaleckého výpočtu majetkové újmy 
 
• Specifika likvidace pojistných událostí 
Druhy pojištění 
Pojistná smlouva, typy  
Výluky pojištění 
Pojištění majetku, pojištění přerušení provozu 
Pojistná událost 
Činnost likvidátora, postup při likvidaci pojistné události 
Věci movité a nemovité, jejich součásti 
Likvidace velkých průmyslových škod 
Minimalizace výše škody s ohledem na přerušení provozu 
Řízení rizik – risk management 
Škody na polotovarech, rozpracované výrobě, výrobcích (zásobách a 
zboží), biosurovinách a biovýrobcích (potravinářských výrobcích a 
krmivech), na plodinách a biokulturách, z přepravy, environmentální 
škody a ekologické havárie 
Zpráva, formální a věcné náležitosti, předběžná zpráva  
 
• Základy účetnictví 
 
• Základy psychologie  
 
• Schopnosti a dovednosti znalce 

 
 

               prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. 
                  garant studijního programu 
                               znalec 


