
                                                      a Komora soudních 
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VÝZVA K PŘIDRUŽENÍ

Vážení členové ČKAIT,  váženíodhadci, certifikovaní odhadci,vážení experti v ekonomických
a technických oborech, vážení absolventi studia oceňování majetku. 

Můžete se přihlásit k přidružení k Sekci Stavebnictví severní Morava KOMORY SOUDNÍCH
ZNALCŮ  ČR.Budete  tak  informováni  o  důležitých  záležitostech.  Nemusíte  být  znalci
v předmětných oborech.

PŘIDRUŽENÉ OSOBYSEKCE STAVEBNICTVÍ SEVERNÍ MORAVA KOMORY SOUDNÍCH ZNALCŮ
ČR(dále též jako "KSZ“):

Přidružené  osoby  u  sekce  Stavebnictví  severní  Morava  KSZ  ČR,  které  jsouodhadcia  experti
v ekonomických a technických oborecha členové ČKAIT, mají stejná práva a povinnosti podle Stanov
KSZ jako členovésekce Stavebnictví severní MoravaKSZ, kromě práva být volen a volit, a kromě aktivit
ústředí KSZ ČR v Praze.

SekceStavebnictví severní MoravaKSZ ČR provádí minimálně jedenkrát ročně Konferenci pro znalce a
odhadce v oborech ekonomika a stavebnictví, každá s vložným 1800 Kč, členové sekce a přidružené
osoby mají vstupy zdarma, dále obdrží každoročně zdarma publikaci Úřední oceňování majetku CERM
Brno  v hodnotě  550  Kč.  Budete  tak  informováni  o  důležitých  záležitostech  v oborech  činnosti.
Informace se zasílají i průběžně během celého roku.

Přidružené  osobyse  zaevidují  u  sekce  Stavebnictví  severní  Morava  KSZ  na  základě  elektronické
přihlášky na e-mail: kszostrava@centrum.cz, kde uvedetejméno a příjmení přidružené osoby, tituly,
datum  narození,  trvalé  bydliště,  kontaktní  email  a  čestné  prohlášení  o  své  odbornosti,  které  je
doplněno  neověřenými  kopiemi  dokladů  o  středním  či  vysokoškolskémvzdělání  a  o  odbornosti,
například živnostenský list, autorizace u ČKAIT apod.

Písemnou  přihlášku  lze  zaslat  na  adresu  Ústav  oceňování  majetku  při  EkF  VŠB  –  TU
Ostrava,Havlíčkovo nábř. 38a, 702 00 Ostrava 1.Tel.: 596 99 2246, 728 447 040.

O  přijetí  žadatele  jako  Přidružené  osoby  u  sekce  Stavebnictví  severní  Morava  KSZ  ČRrozhoduje
předseda sekce, přidružení se stává účinným po úhradě poplatku pro rok 2022 ve výši 2.000 Kč na
účet sekceStavebnictví  severní  MoravaKSZ ČR.  Poplatek je  stejný jako u člena sekce Stavebnictví
severní Morava KSZ ČR.

V Ostravě dne 27.12.2021

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., aut. Ing.,
Ředitel ÚOM při EkF VŠB-TO Ostrava,
Předseda sekce Stavebnictví severní Morava KSZ ČR.
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