
Obchodní podmínky České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí                                  Strana - 1 - 
 

 
 
 

Obchodní podmínky České komory samostatných 
likvidátorů pojistných událostí pro organizaci specializačního 

studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí 
na Mendelově univerzitě v Brně 

 
 
 

Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událost pořádá Česká komora 
samostatných likvidátorů pojistných událostí ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu 
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
Kvalitu specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí zaručuje 
lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Agronomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně, Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, soudního 
znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a 
environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a 
ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému 
výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a 
znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona). 
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 spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů. 
Specializační studium je čtyřsemestrální, celková dotace studia je 200 hodin (přímá výuka 50 
hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, 1× za 14 
dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin. 
Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou, úspěšní absolventi získají osvědčení 
o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání. 

 
 

1. Podmínky přijetí ke studiu  
 

1) ukončené nejméně středoškolské vzdělání, 
2) zaplacení ceny studia, 
3) volné místo ve studijní skupině. 

 
 

2. Přihlášení do specializačního studia  
 

Přihlášky do specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí na 
Mendelově univerzitě v Brně přijímáme e-mailem na nebo petr.naus@mendelu.cz nebo 
romana.jaluvkova@mendelu.cz nebo info@ckslpu.cz 
Přihlášení do specializačního studia s uvedeným termínem zahájení považujte za závazné. U 
specializačního studia bez vyhlášeného termínu zahájení se přihlášení stává závazným až po 
obdržení informace o termínu zahájení. 
O přijetí přihlášky obdržíte potvrzení e-mailem. 
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Zařazení všech přihlášených do specializačního studia provádíme podle pořadí došlých 
přihlášek. V případě, že je specializační studium již naplněno, budete o této skutečnosti 
informováni. 
 

 
3. Cena za specializační studium 

 
Jedná se o konečné ceny za celé specializační studium a neobsahují DPH, pořadatel studia 
(Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí) není plátcem DPH. 

 
32 990,- Kč – základní cena specializačního studia za všechny 4 semestry celkem, 
30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ, 
29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU, 
25 990,- Kč – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, 

kterým je současně umožněna platba za studium ve splátkách, vždy před 
zahájením semestru. 

 
 

4. Způsob úhrady 
 

Úhrada poplatku za specializační studium (popř. první splátky) proveďte dle platebních údajů a 
do data uvedeného v zaslané Výzvě k platbě poplatku za studium. 
Fakturu vystavíme pouze na vyžádání, a to po úhradě poplatku podle Výzvy k platbě poplatku 
za studium. 

 
 

5. Storno podmínky 
 

Bezplatné storno (zaslané e-mailem na výše uvedené adresy) přijímáme nejpozději 10 dnů před 
zahájením specializačního studia. 
V případě, že storno přijmeme v období 2 až 5 dnů před zahájením specializačního studia, 
účtujeme 50 % z jeho ceny. 
Za storno učiněné 1 den před zahájením specializačního studia nebo v případě neabsolvování 
specializačního studia účtujeme storno poplatek ve výši 100 % z jeho ceny.  

 
 

6. Organizační změny 
 

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, resp. Mendelova univerzita v Brně  
si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení specializačního studia z 
neočekávaných organizačních, provozních, či jiných důvodů. V tomto případě Vám bude 
nabídnuta možnost účasti v náhradním termínu, případně s Vámi bude projednáno storno 
přihlášky a následné vrácení již uhrazeného poplatku za specializační studium. 
 
 

7. Realizace specializačního studia 
 

Nejpozději týden před zahájením specializačního studia obdržíte e-mailem bližší informace a 
organizační pokyny k započetí specializačního studia. 
Pokud není uvedeno jinak, specializační studium se koná ve výukových prostorách Mendelovy 
univerzity v Brně, na adrese Zemědělská 1, 613 00 Brno. 
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8. Obecná ustanovení 
 

Zpracování osobních údajů je Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí a 
stejně tak Mendelovou univerzitou v Brně, jako správcem osobních údajů, je prováděno pro 
účely organizace studia ve specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných 
událostí. Zájemce o studium vyplněním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, uchováním 
a zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které bylo účinnosti dne 25. 5. 2018. 
Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, 
jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře 
apod. Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností 
vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely 
zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Mendelova univerzita v Brně dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
vnitřními předpisy, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobnější informace k 
GDPR najdete na webu Mendelovy univerzity v Brně: https://mendelu.cz/o-univerzite/uredni-
deska/uredni-deska-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/ 
 
 
 
Kontaktní informace pro další informace a zaslání vyplněné přihlášky: 
 
 

Organizační garant studia: 
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 
Helfertova 5, 613 00 Brno 
www.ckslpu.cz 
Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz 
 

Pořadatel studia, odborný garant studia: 
Mendelova univerzita v Brně 
Kariérní centrum 
Zemědělská 1, 613 00 Brno 
af.mendelu.cz 
Bc. Romana Jalůvková, tel.: 545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz 

 
 
Obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 30. 8. 2022. 


