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Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás po roční odmlce pozvali k účasti na tradiční konferenci soudních znalců „Expert Forensic Science“, 
která se bude tentokrát konat v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce proběhne ve dnech 27. – 28. ledna 2022. 
Konference je pořádána pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení a bude věnován obvyklým tématům, tj. obecně znalecké 
činnosti (zkušenosti s aplikací nové právní úpravy) a dále pak analýze silničních nehod, oceňování movitého majetku 
(zejména pak motorových vozidel v kontextu nového Znaleckého standardu č. I/2022), stavebnictví a oceňování nemovitostí 
a v neposlední řadě inženýrství rizik.  Naším cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled 
a orientaci v oboru, a to na nejvyšší současné úrovni poznání. 

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme a že se budete moci této vědecké konference v netradičních prostorách 
zúčastnit.

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. 
předseda vědeckého výboru konference



Všeobecné informace
Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov
Registrační poplatky  Platba převodem  Na místě
 Registrační poplatek člen AZO Kč 3 290,- Kč 3 690,-
 Registrační poplatek nečlen Kč 3 890,- Kč 4 290,-
 V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály, 

2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH. Platba převodem je možná do 14. ledna 2022.

Informace E-poster ve formátu ppt, pptx (max. 8 slidů) prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz  
pro přihlášení e-posteru  nejpozději do 14. ledna 2022

Konferenční materiály  Program konference, konferenční set (blok, tužka, taška), sborník příspěvků na USB flash a jmenovka.

Oběd  Obědy formou jednotného menu jsou zajištěny pro účastníky konference na dny 27. – 28. ledna 2022. Obědy se 
budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena za obědy je zahrnuta v registračním 
poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společenský večer  Společenský večer formou rautu se koná dne 27. ledna 2022 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.  
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.
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