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Reports of the Association of Czech Experts and Appraisers

Zpráva z valné hromady AZO

Řádná výroční valná hromada AZO předcházela zahájení 
Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství ExFoS 
2015, která se konala mj. u příležitosti 50. výročí soudního 
inženýrství na VUT v Brně v pátek dne 23. 1. 2015 dopoledne 
v Kongresovém centru BVV Brno. Hlavními body programu byly:

 • Zpráva o činnosti za rok 2014, zpráva o hospodaření 
a zpráva dozorčí rady

 • Plán činnosti, schválení výše členských příspěvků a plán 
hospodaření v roce 2015

 • Různé, diskuse
 • Projednání a schválení usnesení valné hromady

Valnou hromadu zahájil doc. Ing. Vémola Aleš, Ph.D. 
a po nezbytných formalitách seznámil přítomné se zprávou 
o činnosti AZO od poslední valné hromady v roce 2014.

V září loňského roku před zasedáním prezídia AZO požádal pan 
prof. Bradáč ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce předsedy 
a člena prezídia. Prezídium tuto skutečnost akceptovalo a za předsedu 
zvolilo dosavadího místopředsedu, pana doc. Ing. Aleše Vémolu, 
Ph.D., ředitele Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Současně 
požádal pan Ing. Lubomír Weigel, CSc., ze zdravotních důvodů 
o uvolnění z funkce místopředsedy s tím, že nadále zůstává 
členem prezídia. Za místopředsedy byli následně zvoleni pánové 
Ing. Václav Sankot a Ing. Zdeněk Vyskočil.

Dne 10. 10. 2014 pak zemřel dlouholetý člen prezídia pan 
Ing. Vladimír Horský.

Po uvedených změnách pracuje nyní prezídium Asociace v tomto 
složení:
Předseda:
  Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., ředitel ÚSI VUT v Brně, 

e-mail: ales.vemola@usi.vutbr
Místopředseda:
  Ing. Václav Sankot, předseda POSN AZO Plzeň, 
 e-mail: vaclav.sankot@volny.cz
  Ing. Zdeněk Vyskočil, předseda POSN AZO Morava, 

e-mail: vyskocil.kcn@tiscali.cz
Tajemník:
  JUDr. Miroslav Kledus, Brno, 
 e-mail: kledusm@seznam.cz
Hospodář:
 Ing. Helena Lopourová, Letovice, 
 e-mail: helena.lopourova@azo.cz, lop@wo.cz
Členové:
 Ing. Petr Čech, Brno, e-mail: zncech@volny.cz
 Ing. František Hlůšek, Kunovice, 
 e-mail: f.hlusek@seznam.cz

 Ing. Jan Juráň, MBA, Olomouc, 
 e-mail: jan.juran@wo.cz
 Ing. Dalibor Obořil, Brno, 
 e-mail: doboril@volny.cz
 RNDr. Milada Ptáčková, Modřice, 
 e-mail: ptackova@isystemy.cz
 Ing. Milan Šmahel, Ph.D., ÚSI VUT v Brně, 
 e-mail: milan.smahel@usi.vutbr.cz
 Ing. Lubomír Weigel, CSc., ÚSI VUT v Brně, 
 e-mail: lubomir.weigel@usi.vutbr.cz, 
 lubomir.weigel@seznam.cz,
 Ing. Jiří LODR, předseda POSN AZO Karlovy Vary, 
 e-mail: jiri.lodr@volny.cz; jiri.lodr@rsd.cz
Předseda dozorčí rady:
 Ing. Jiří Trávníček, Brno, e-mail: trav@trav.cz

V průběhu uplynulého období byla prezidiem zajišťována běžná 
agenda:

 • běžná činnost kanceláře,
 • průběžná aktualizace seznamu na Internetu, příprava 

nových webových stránek,
 • schůze prezídia – běžný program, zejména:

• pravidelně zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, 
stav účtu,

• odborná část – příprava nového zákona,
• organizační část, vč. přípravy valné hromady 

a konference znalců,
• sponzorský dar na doktorandskou konferenci JUFOS 

2014,
• konference analytiků nehod neproběhla, veletrh 

na výstavišti v Brně nebyl
• profesní obory organizují odborné semináře,
• diskutovalo se o pojištění členů AZO o různých 

návrzích, zatím se nevybrala žádná společnost 
na hromadné pojištění členů AZO,

• v lednu proběhlo školení nové vyhlášky a pracuje se 
na novelizaci této vyhlášky na letošní rok,

• v říjnu proběhlo školení k novele 199/2014,
• předsednictvo přijalo za svůj materiál „znalecké 

standardy“, které již používají profesní obory a jsou 
na stránkách profesních oborů,

• bylo jednáno o návrhu nového zákonu o znalcích,
• konstatováno, že na konferenci ExFoS 2015 vystoupí 

paní Mgr. Kateřina Maršálková z legislativního 
odboru MSp, která je pověřena panem náměstkem 
Pelikánem, aby tento zákon o znalcích připravila,

• proběhlo školení nového občanského zákoníku,
• testy, běžná korespondence kanceláře,
• pokračuje spolupráce v rámci Konfederace 

občanských sdružení znalců a odhadců,
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• setkání členů profesních oborů Morava, Plzeň a Karlovy 
Vary,

Zprávu dozorčí rady přednesl její předseda Ing. Trávníček. 
Dozorčí rada na svém zasedání 15. 1. 2015 hlasováním členů 
kooptovala nového zástupce prof. oboru KV Ing. Zdenka 
Kubinčana za člena dozorčí rady.

Dozorčí rada kvitovala, že AZO hospodaří stále s mírným ziskem. 
Nižší objem příjmů je způsoben poklesem počtu platících členů 
o 63 osob. Tento počet odpovídá zhruba počtu neúspěšných urgencí, 
které sekretariát doručoval během minulého roku neplatícím členům 
a to celkem 5×. Tím bylo dosaženo vyčištění členské základny 
o tyto neplatiče a pasivní členy, kteří se stejně nezúčastňovali 
činnosti AZO, nicméně s těmito členy nebyla přerušena komunikace 
a je jim nabízena např. placená účast na konferenci apod. Ke konci 
roku 2014 nezaplatilo příspěvky 18 členů. Tito jsou dále evidováni 
na základě jejich příslibu, že zaplatí.

Profesní obory hospodaří stejným způsobem jako v minulých 
letech, buď prostřednictvím centrály, nebo přes vlastní pokladnu.

Dozorčí rada konstatovala, že výsledky účetní závěrky 
předchozího roku 2013 byly odsouhlaseny auditem. Audit proběhl 
jako každoročně s výrokem, že předložená účetní závěrka AZO ČR 
za rok 2013 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý 
obraz majetku, závazků a finanční situace k 31. 12. 2013. Dozorčí 
rada na základě projednání v prezídiu AZO navrhuje, aby vzhledem 
k finančnímu objemu našeho účastnictví a léta probíhajícímu jeho 
bezchybnému vedení byly vzhledem k možné úspoře 10 až 12 tis. 
ročně tyto audity ukončeny a dále se v auditu účetní závěrky 
nepokračovalo. Členská základna byla požádána, aby schválením 
tohoto zápisu odsouhlasila kontroly prováděné dozorčí radou, příp. 
zvláštní kontroly na vyžádání prezídia prováděné rovněž dozorčí 
radou, případně jejím předsedou. Důvodem je také nízká aktuálnost 
auditu, který je k dispozici vždy až s dvouletým zpožděním.

Dozorčí rada dále navrhla, vzhledem k úspoře nákladů a malé 
funkčnosti, změnu banky vedoucí účet AZO spojenou s projednáním 
nových podmínek a především možností bezproblémového 
internetového bankovnictví.

Dozorčí rada v přítomnosti hospodářky AZO Ing. Heleny 
Lopourové provedla kontrolu peněžních deníků, pokladních 
knih a dokladů, souvisejících s hospodařením. Při této kontrole 
nebyly nalezeny žádné závady ve vedení pokladních knih, příp. 
dalších dokladů souvisejících s hospodařením profesních oborů. 
Provedená kontrola byla stvrzena zápisy v účetních knihách. 
Vzhledem k časovosti tvoření celkové účetní závěrky dozorčí 
rada konstatovala, že odevzdání účetních dokladů se v letošním 
roce zlepšilo, i když v řadě případů nebyl dodržen požadovaný 
termín 5. 1.

Dozorčí rada schválila předložený hospodářský výsledek 
a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Dozorčí rada provedla audit evidence členské základny 
a konstatuje, že evidence je vedena důsledně bez duplicitních zápisů 
a neobsahuje data, která nepovoluje zákon. S evidencí je zacházeno 
diskrétně. Evidence odráží skutečný stav členů AZO. Samostatně 
dozorčí rada zrevidovala hospodaření profesních oborů, které bylo 
hodnoceno rovněž bez závad.

Následně doc. Vémola seznámil přítomné s plánem činnosti 
na rok 2015, který se skládá z následujících bodů:

 • běžná činnost kanceláře,
 • konečné zprovoznění nových webových stránek a průběžná 

aktualizace seznamu na stránkách,
 • stěhování kanceláře do nového objektu společně s Ústavem 

soudního inženýrství (předpoklad: druhá polovina roku 
2015),

 • změna bankovního účtu,
 • schůze prezídia,
 • zkvalitňování znalostí členů,
 • příprava konference, valné hromady a společenského 

večera,
 • podpora dubnové konference doktorandů JuFoS 2015,
 • pod záštitou ÚSI, AZO, EVU uskutečnit konferenci VeFoS, 

která se bude konat v jiném termínu než v květnu,
 • spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti při novele 

znaleckých předpisů a s Ministerstvem financí na novelizaci 
oceňovacích předpisů,

 • odborná problematika – jedna z cest, jak zkvalitnit 
odbornost členů, prezídium schválilo certifikační schémata 
Certifikačního orgánu ÚSI,

 • dopracovat nové znění stanov v souladu s novým 
zákoníkem,

 • prezídium bude reagovat na zájmy členů AZO při pojištění 
členů,

 • spolupráce s dalšími profesními sdruženími, zejména 
v otázce znalečného, další rozvíjení činnosti Konfederace 
občanských sdružení znalců a odhadců ČR.

Dále byl projednán a schválen návrh výše členských příspěvků, 
s tím, že členové a funkcionáři prezídia a dozorčí rady příspěvky 
neplatí (funkce jsou přitom čestné). Příspěvky do profesních oborů 
si schvalují profesní obory..

Na závěr Valná hromada AZO ČR, která se konala dne 23. 1. 
2015 v budově Kongresového centra v Brně, Výstaviště 1, ve svém 
usnesení schválila mj. že:

 • bere na vědomí abdikaci prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc. 
z funkce předsedy prezídia i člena prezídia AZO pro vážnou 
nemoc a také rezignaci Ing. Lubomíra Weigela, CSc. 
na funkci místopředsedy prezídia ze zdravotních důvodů 
a z toho plynoucí změny ve vedení prezídia AZO, jak byly 
projednány na schůzi prezidia v září 2014,

 • bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti AZO za rok 
2014 (od minulé valné hromady), kterou přednesl předseda 
prezídia doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., a zároveň také 
schvaluje předsedou prezídia přednesený plán činnosti 
AZO na rok 2015,

 • bere na vědomí a schvaluje zprávu o hospodaření 
za rok 2014 přednesenou hospodářkou Ing. Lopourovou 
a schvaluje přednesený rozpočet AZO na rok 2015,

 • bere na vědomí a schvaluje zprávu dozorčí rady, jak ji 
přednesl její předseda Ing. Trávníček včetně doporučení 
dozorčí rady, že kontrola hospodaření AZO nemusí být 
každoročně prováděna auditem, ale že postačuje každoroční 
kontrola dozorčí radou,

 • schvaluje pro rok 2015 členské příspěvky AZO (příspěvky 
na činnost profesních oborů si stanoví členské schůze těchto 
profesních oborů samostatně),
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 • ukládá prezídiu AZO kromě běžné operativní činnosti:
a) dále spolupracovat a rozvíjet činnost AZO v Konfederaci 

občanských sdružení znalců a odhadců, zejména při řešení 
aktuálních otázek činnosti znalců a při přípravě nových 
předpisů ovlivňujících jejich činnost,

b) průběžně jednat s MSp ČR, MV ČR a MF ČR ohledně 
postavení znalců a znaleckých ústavů, pokračovat v úsilí 
o zvýšení hodinové sazby odměn znalců za znalecké 
posudky, pokračovat ve sledování termínů proplácení 
znalečného od orgánů veřejné moci, problematiky účtování 
režijních nákladů a přiměřeného zisku znalecké činnosti, 
aktivně působit v procesu projednávání a schvalování novely 
prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích a tlumočnících 
a nového zákona a vyhlášky o soudních znalcích a dalších 
předpisů týkajících se znalecké činnosti,

c) průběžně spolupracovat s MF ČR ohledně přípravy novely 
oceňovací vyhlášky, příp. zákona o oceňování majetku,

d) v lednu roku 2016 uspořádat pravidelnou výroční 
valnou hromadu AZO a to stejným způsobem a formou 
organizačního zabezpečení jako v roce 2015,

e) ve věci pojištění znalecké činnosti znalců – členů AZO 
dopracovat přepracování smluv tak, aby byly v souladu 
s novým občanským zákoníkem a dokončit průzkum mezi 
členy o jejich zájmu podle získaných nabídek pojišťoven, 
na základě toho pak vyhodnotit další postup AZO ve věci 
uzavření rámcové smlouvy AZO a doporučení členům 
optimální formy řešení tohoto pojištění dle doporučení 
odborníků,

f) ve spolupráci s ÚSI VUT v Brně a EVU NS v ČR se podílet 
na uspořádání 25. mezinárodní konference znalců ExFoS 
2016 a společenského večera znalců v lednu 2016, v rozpočtu 
AZO je pro tento účel odsouhlasena částka 40 000,– Kč,

g) provést testy průběžného vzdělávání znalců – členů AZO, 
k tomu využívat korespondenčního způsobu vzdělávání 
prováděním pravidelných testů i v roce 2015 a úspěšným 
absolventům rozeslat osvědčení,

h) zprovoznit na internetu nové webové stránky AZO pro členy 
a stránky průběžně udržovat a aktualizovat,

i) průběžně propagovat činnost AZO v časopise Soudní 
inženýrství a sponzorovat doktorandskou činnost v roce 
2015 částkou 10 000,– Kč na konferenci JuFoS,

j) pokračovat v praxi vůči neplatícím členům AZO; členům 
neplatícím příspěvky dva a více roků rozeslat osobní dopisy 
s upomínkou a s upozorněním, že při neuhrazení dlužných 
příspěvků do 31. 7. 2015 budou vyškrtnuti ze seznamu AZO,

k) zabývat se dlouho nepřiznaným znalečným od orgánů 
veřejné moci znalcům členům AZO,

l) pokračovat v osvědčené praxi každoročního předkládání 
zpráv o činnosti, hospodaření, o plánech činnosti, 
hospodaření a plánovaných akcích profesních oborů vždy 
do 10. ledna na sekretariát AZO, a v čtvrtletním předávání 
pravidelných podkladů a sumářů podepsaných předsedy 
PO tamtéž,

m) projednat a posoudit návrh na změnu zabezpečení 
pravidelných školení k oceňovací vyhlášce tak, aby 
neprobíhala v režii soukromé společnosti ale v režii 
jednotlivých profesních oborů.

Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování 
nemovitostí AZO Morava za rok 2014

Výbor profesního oboru se v roce 2014 sešel celkem čtyřikrát 
(13. února, 22. května, 4. září a 6. listopadu). Hlavním úkolem 
byla jako obvykle příprava odborných seminářů a kontrola aktivit 
členů na jednotlivých okresech. Výbor se zabýval znaleckými 
standardy, pokračoval v řešení režijních nákladů a účtování DPH 
při zpracování znaleckých posudků. Tradičně se zabýval i řešením 
připomínek a námětů od našich členů, kterých ale po pravdě řečeno 
nebylo mnoho.

Dnes můžeme s uspokojením konstatovat, že funguje databáze 
prodaných nemovitostí a úspěšně fungují naše webové stránky. 
Největším počinem v naší činnosti v roce 2014 byla práce 
na znaleckých standardech. Lze říci, že od roku 2008, kdy jsme se 
touto problematikou začali zabývat, je deset standardů oficiálním 
materiálem AZO. Bylo o tom rozhodnuto hlasováním per rollam 
po posledním zasedání prezidia 25. 9. 2014. Naše znalecké 
standardy jsou významnou pomůckou našich členů při řešení 
atypických situací a takto je třeba je chápat.

Rekapitulace uskutečněných vzdělávacích akcí pořádaných 
v posledním období:

První seminář se uskutečnil po členské schůzi 28. listopadu 
2013 v Kongresovém centru Brno. Hlavním bodem programu byla 
přednáška paní Ing. Hany Šromové z finančního ředitelství v Brně 
na téma oceňování pro stanovení daně z nabytí nemovitých věcí 
v roce 2014. Vystoupil také pan Ing. Tomáš Hudec s informací 
o webových stránkách profesního oboru.

Druhý seminář se uskutečnil 10. 4. 2014 znovu v budově 
Kongresového centra. Na programu byla dvě témata. Se změnami 
v občanském zákoníku s vazbou na nemovitosti a oceňování nás 
seznamovali naši oblíbení lektoři soudci Mgr. Kamila Krausová 
a Mgr. Roman Smetka. Další přednáška se týkala problematiky 
oceňování pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí dle nových 
předpisů se zaměřením na směrnou hodnotu a vyplňování daňových 
přiznání. Organizační zajištění tohoto semináře provedli brněnští 
členové našeho výboru.

Třetí seminář se konal 12. června ve Zlíně. Byl to již třetí náš 
seminář v tomto městě. Na programu byly čtyři přednášky: Změny 
v Novém občanském zákoníku s vazbou na nemovitosti a oceňování. 
Lektorem byl soudce Okresního soudu ve Zlíně p. Mgr. Kolumber. 
O problematice oceňování pro výpočet daně z nabytí nemovitých 
věcí dle nových předpisů se zaměřením na směrnou hodnotu 
a vyplňování daňových přiznání hovořila pracovnice finančního 
úřadu pro Zlínský kraj Ing. Ivana Bajzová. O realitních kancelářích 
a způsobech jejich spolupráce se znalci hovořil Ing. Pavel Dočkal 
z Realitní kanceláře Zlín. Seminář uzavřela JUDr. Jakubíčková 
z katastrálního úřadu ve Zlíně s informací o novém katastrálním 
zákonu č. 256/2013 Sb., platném od 1. 1. 2014. Seminář měl 
tradičně dobrou úroveň, ale byl poznamenán poněkud nižší účastí 
než obvykle, což bylo patrně způsobeno tím, že témata byla 
podobná jako na předchozím semináři v Brně. Organizační zajištění 
tohoto semináře provedl člen našeho výboru pan Ing. Jiří Mrkvánek.

Největší naší akcí byl již tradiční dvoudenní seminář na Jižní 
Moravě. Letos se uskutečnil ve dnech 14. a 15. října již popáté 
ve Skalce u Kyjova, letos kvůli komunálním volbám nikoliv tradičně 
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v pátek a sobotu, ale v úterý a ve středu. Jako hosté vystoupili 
místopředseda Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera 
a ředitel Ústavu soudního inženýrství a nový předseda prezidia 
naší Asociace doc. Ing. Aleš Vémola Ph.D. Jednalo se o hodnotné 
příspěvky a jsme rádi, že oba hosté naše pozvání přijali. Zajímavé 
bylo i vystoupení předsedy revizní komise Asociace Ing. Jiřího 
Trávníčka. Témata přednášek prvního dne: Oceňování nemovitých 
věcí pro účely exekucí – Mgr. Jan Zdražílek z Exekutorského úřadu 
Brno – město, Diagnostika staveb na příkladu budovy ve Zlíně – 
Doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. z VUT v Brně, Využití cenových 
map v Německu – Ing. Jaroslav Hába, Poznatky z použití směrné 
hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitosti – Ing. Radim Lacko 
z finančního úřadu v Hodoníně, Revizní znalecký posudek – 
Ing. Milan Šmahel, Ph.D., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 
Co všechno si ještě může soudce dovolit – Ing. Zdeněk Vyskočil 
a Ing. Miroslav Kovalčík. Druhý den semináře patřil po diskusi 
ke znaleckým standardům zahraničním lektorům. S přednáškou 
na téma Nájem z pozemků a staveb vystoupil Ing. Miroslav Ilavský, 
prezident Slovenskej komory odhadcov hodnoty majetku a znalcov. 
O poznatcích z trhu bytů na Slovensku informoval doc. Ing. Milan 
Nič, Ph.D., ředitel Ústavu súdného znalectva Stavební fakulty 
Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Našimi hosty byli tradičně kolegové z Plzně, Hradce Králové 
a Ostravy. Účastníci semináře měli možnost vyměnit si své 
zkušenosti v rámci společenského večera. Vzhledem k vybraným 
tématům, kvalitě přednášejících a vysoké účasti patřil tento seminář 
opět k vyvrcholení naší celoroční činnosti.

Po zhodnocení semináře výbor profesního oboru rozhodl, že 
příští podzimní seminář bude opět ve Skalce a opět ve všední dny 
(ve středu a ve čtvrtek) 21. a 22. 10 2015.

Poslední školení loňského roku se uskutečnilo po schůzi 
profesního oboru 27. 11. 2014. Byly prezentovány tři přednášky: 
Mgr. Kamily Krausové, soudkyně Městského soudu v Brně, 
Ing. Jany Jelínkové, insolvenční správkyně a Mgr. Jaromíra 
Zachovala – exekutorského kandidáta z Exekutorského úřadu 
Brno – město.

Ing. Zdeněk Vyskočil,předseda Profesního oboru stavebnictví 
a oceňování nemovitosti AZO Morava

Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování 
nemovitostí AZO Plzeň za rok 2014

Hlavní náplní členů rofesního oboru jsou pravidelné měsíční 
schůzky na jednotlivých okresech, kde jsou členové informováni 
o profesních záležitostech z centra (AZO, poradní sbor předsedy 
KS, centrální orgány). Dále je činnost řízena výborem PO, který 
se sešel za minulý rok dvakrát. Zde se řeší profesní problémy 
jednotlivých členů a předávají se informace pro jednotlivé okresy. 
Plánují se zde také odborné akce, které budou předmětem činnosti 
PO.

Předseda profesního oboru se zúčastňuje zasedání prezídia 
a informuje výbor o jednání prezídia. Předseda se zúčastnil i valné 
hromady AZO a konference v lednu 2014 a informoval o programu 
jednotlivé členy prostřednictvím členů výboru profesního oboru.

Profesní obor organizoval seminář v Repre koutku Plzeňského 
pivovaru dne 11. 2. 2014 za účasti Ing. Scholzové z MF ČR 

na novelu oceňovací vyhlášky, pro členy profesního oboru zdarma, 
a každý člen obdržel i úplné znění vyhlášky.

Vybraní členové PO se zúčastnili semináře pořádaného 14. 
a 15. 10. 2014 profesního oboru Morava ve Skalce a informovali 
o programu své členy.

V závěru roku dne 12. 12. 2014 se konal pravidelný rozšířený 
výbor profesního oboru.

Ing. Václav Sankot, předseda POSN Plzeň

Zpráva o činnosti Profesního oboru stavebnictví a oceňování 
nemovitostí AZO Karlovy Vary za rok 2014

Schůzky znalců v roce 2014 byly celkem čtyři vždy ve čtvrtek 
v odpoledních hodinách střídavě v salonku restaurace Luna, 
Karlovy Vary nebo v zasedací místnosti ŘSD ČR, Správa Karlovy 
Vary.

Předmětem schůzek bylo:
 • Informace z poradního sboru – Ing. Černý a Ing. Kubinčan
 • www.cap.cz zátopové území Česká asociace pojišťoven
 • Nový občanský zákoník
 • Doplněk znaleckého posudku
 • Přehled aktuálních cen nemovitostí v kraji
 • Informace z valné hromady v Brně
 • Vypracování dotazů na MF ČR
 • Odpovědi MF ČR na dotazy
 • Novela zákona o výkupech pro potřeby dopravní 

infrastruktury
 • Informace ze školení v Brně
 • Informace ze školení v Plzni
 • Zprávy z dozorčí rady AZO
 • Různé ze znalecké činnosti
 • Spolupráce na provozování webových stránek AZO POSN
 • Schválení standardů AZO POSN Morava

Ing. Jiří Lodr, předseda POSN AZO Karlovy Vary

Za obsah webových stránek ve veřejně přístupné části a v části 
určené pro členy AZO POSN Morava bude odpovídat výbor AZO 
POSN Morava, zastoupený jeho předsedou. Po stránce organizační 
je za stránky zodpovědný člen výboru POSN Morava Ing. Hudec. 
Za obsah členské sekce webu určené pro oblast Plzeň a Karlovy 
Vary odpovídají jejich výbory, zastoupené předsedy těchto výborů.

Závěrem bych rád popřál všem uživatelům webových stránek, 
aby informace, které zde získají, byly užitečné v jejich znalecké 
činnosti a současně, aby neváhali se aktivně účastnit jejich tvorby 
formou diskusních příspěvků, vlastních článků, případně zasláním 
fotografií z pořádaných akcí profesního oboru.

Ing. Zdeněk Vyskočil, předseda POSN AZO Morava


