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Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 

Komora soudních znalců ČR, Sekce stavebnictví severní Morava                                                                                                                                                                                                       

      
________________________________________________________________________ 

 

P O Z V Á N K A 
 na 

23. konferenci znalců a expertů v ekonomických a technických oborech, 
která se koná pod záštitou děkana Ekonomické fakulty doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc., 

ve čtvrtek 13. října 2022 
v hlavním sále Univerzitní auly VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172,  

708 33 Ostrava – Poruba.  
 

Program: 

 

   8,00 Prezence 

   8,30 Zahájení konference 

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel Ústavu oceňování majetku VŠB-TU Ostrava, Ekonomická 

fakulta, Úvodní slovo ředitele; Zkušenosti z revizních posudků ÚOM. vladimir.kulil@vsb.cz 

9,00 Ing. Jindřich Pater, místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků - 

Znalecká činnost v oborech stavebnictví, legislativa a situace v Komoře. 

jindrich.pater@seznam.cz     

10,00  JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D., et Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 

Kancelář veřejného ochránce práv Brno – Práva a povinnosti znalců podle nové právní 

úpravy; Obecná zkouška pro znalce podle nového zákona č. 254/2019 Sb. frydek@ochrance.cz  

11,30 Přestávka 

12,00 Ing. Radomír Stárek, MBA, znalec v oboru oceňování - Znalci a metody oceňování 

nemovitostí a podniků v SRN, vzory posudků, odměny znalců v SRN; Výsledek ústavní stížnosti 

znalce o znalečném – usnesení ÚS 1957/22. radomir.starek@atlas.cz 

13,00 Mgr. Jan Benýšek, ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti           

          ČR – Znalecká činnost podle nového zákona č. 254/2019 Sb. z pohledu Ministerstva 

spravedlnosti (on-line). 

14,00 Ing. Tomáš Krulický, MBA, Ph.D., Ústav znalectví a oceňování Vysoká škola technická a 

ekonomická v Českých Budějovicích - Znalectví a právo, oceňování podniků a nemovitostí. 

krulicky@mail.vstecb.cz 

14,30 Ing. Marián Vyparina, PhD., Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 

          zástupce ředitele pro znaleckou činnost - Výkon znalecké činnosti na Slovensku – elektronický 

          deník znalce, řešení sankcí na znalce. marian.vyparina@usi.sk 

15,00 RNDr. Jaromír Adamec, jednatel společnosti Diotima, s.r.o. -  Statistická data vývoje trhu 

nemovitostí a efektivní vyhledávání prodejních cen pro porovnávací metodu. 

jaromir.adamec@diotima.cz        

15,30 Ukončení konference a pro zájemce návštěva Geologického pavilonu Hornicko-        

geologické fakulty přímo v areálu VŠB-TUO s volným vstupem. 

 

Případné dotazy směrujte na uvedené e-maily přednášejících. 

 

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.  
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Pro členy komory ČKAIT a členy jiných sekcí KSZ ČR, než je sekce Stavebnictví severní Morava, je 

poplatek za vstup ve výši 600,- Kč. Cena pro všechny ostatní účastníky činí 1800,- Kč, platba je 

převodem na účet sekce č. 2301189256/2010, uzávěrka přihlášek je dne 10.10.2022. Všichni zájemci 

se musí přihlásit přes formulář na webových stránkách sekce https://www.znalcism.cz/. Pro ty, 

kteří se do 10.10.2022 nepřihlásí pomocí tohoto formuláře, negarantujeme občerstvení ani 

osvědčení z konference.  

 

Seznam zúčastněných soudních znalců bude k dispozici pro Ministerstvo spravedlnosti ČR jako 

doklad o celoživotním vzdělávání znalce.  

 

V Ostravě dne 12. 9. 2022  
 

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.                  
ředitel ÚOM a CO ÚOM VŠB-TU Ostrava 

a předseda sekce Stavebnictví SM Ostrava KSZ ČR           

 

Místo konání: Univerzitní aula VŠB – TU Ostrava – Poruba,  

areál VŠB na ul. 17.listopadu 2172/15, hlavní konferenční sál 

  

 

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

Svinov, směr Poruba).  

Parkoviště VŠB–TUO je bezprostředně vedle auly, příjezd je z ul. Dr. Slabihoudka 

(od Fakultní nemocnice). 

Mapa 
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