
Komora soudních znalců ČR, Sekce stavebnictví severní Morava               
Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A
 na

22. konferenci - odborný seminář
který se koná

v úterý 25. ledna 2022
v hlavním sále Univerzitní auly VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 

708 33 Ostrava – Poruba. 

Program:

   9,00 Prezence
   9,30 Zahájení semináře

Úvodní slovo ředitele ÚOM VŠB-TUO 
9,45 Zákon o oceňování majetku 151/1997  Sb.  a  novelizace jeho prováděcí vyhlášky platná  od

1.1.2022  a diskuze k případným dotazům – zasílejte na adresu jakub.hanak@gmail.com
          (JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. et Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Institut

technického a ekonomického znalectví)
10,45 Přestávka
11,00 Výkupy nemovitých věcí a  vyvlastnění pro  dopravní  a  jiné stavby a  diskuze k případným

dotazům – zasílejte na adresu jakub.hanak@gmail.com
          (JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. et Ph.D.)

Přestávky dle přednášejícího 
14,00 Pojištění znalců a  znaleckých ústavů,  zkušenosti z řešení pojistných událostí (Ing. Stanislav

Hlavatý,  ČÁSENSKÝ & HLAVATÝ s.r.o.) a  diskuze k případným dotazům – zasílejte na
adresu stanislav.hlavaty@casensky-hlavaty.cz

15,00 Ukončení semináře

Organizátoři neodpovídají za případnou změnu programu.
Vstupné je zdarma pro členy Komory soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava a osoby
přidružené k Sekci SM KSZ.  Vstup je zdarma také pro osoby delegované Ústavem pro oceňování
majetku, které budou uvedeny na předané prezenční listině. 

Cena pro všechny ostatní účastníky činí 1800,- Kč, platba převodem na účet sekce č.2301189256/2010,
uzávěrka přihlášek je dne 21.1.2022.  Všichni zájemci se musí přihlásit přes formulář na webových
stránkách sekce https://www.znalcism.cz/. Pro ty, kteří se do 21.1.2022 nepřihlásí pomocí tohoto
formuláře, negarantujeme občerstvení ani osvědčení. 

Seznam zúčastněných soudních znalců bude k dispozici pro Ministerstvo spravedlnosti ČR jako doklad
o celoživotním vzdělávání znalce. 

V Ostravě dne 4. 1. 2022

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.             
ředitel ÚOM a CO ÚOM VŠB-TU Ostrava
a předseda sekce Stavebnictví SM Ostrava KSZ ČR          

https://www.znalcism.cz/


Místo konání
Univerzitní aula VŠB – TU Ostrava – Poruba, 
areál VŠB na ul. 17.listopadu 2172/15, hlavní konferenční sál

GPS: 49.828478,18.162714

 

Zdroj: VŠB-TU Ostrava

Veřejná doprava
Zastávka tramvaje č. 7, 8, 9, 17 „Areál VŠB“
(od nádraží ČD Ostrava – Svinov, směr Poruba)

Parkování
Parkoviště VŠB – TUO bezprostředně vedle auly – příjezd z ul. Dr. Slabihoudka
(od Fakultní nemocnice)
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