
Abstrakt

Dne 22. listopadu 2019 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT 
v Brně konalo diskuzní fórum. Diskuzní fórum bylo podpořeno projektem 
– Institucionární rozvojový plán. Této diskuze se zúčastnilo více než 110 
tuzemských odborníků.
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Abstract

On the 22th November 2019 Institute of Forensic Engineering, Brno 
University of Technology (IFE BUT) organized Discussion Forum. The 
Forum was supported by the project – Institutional Development Plan. The 
Discussion Forum was attended by more than 110 Czech experts.
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Diskuzní fórum k problematice tržního oceňování v ČR
The Issue of Market Valuation in the Czech Republic
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Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně se opět stal místem setkání 
odborníků v oblasti oceňování nemovitostí, se zaměřením výhradně 
na tržní oceňování. Diskuzní fórum se konalo v prostorách Ústavu 
soudního inženýrství VUT dne 22. listopadu 2019. V rámci tohoto 
dne byly zajištěny tři odborné přednášky. Přednášejícími byli 
odborníci z praxe. Prvním přednášející byla znalkyně Ing. Lucie 
Janíčková zabývající se problematikou oceňování rezidenčních 
nemovitostí, druhá přednáška byla zajištěna znalcem Ing. Tomášem 
Hudcem na téma „Podklady a sběr dat pro tržní oceňování“. Třetí 
a závěrečnou přednášku s tématem „Problematika oceňování 
komerčních nemovitostí“ přednesl znalec Ing. Josef Pavlovský, 
který je současně i supervizorem v Československé obchodní 
bance, a.s.

V průběhu diskuzního fóra proběhly zajímavé debaty nad danou 
problematikou. O úspěchu diskuzního fóra svědčí účast více než 
110 odborníků z řad odhadců, supervizorů z bank, znaleckých 
ústavů a znalců z České republiky.  Na základě ohlasů od účastníků 
diskuzního fóra Ústav soudního inženýrství VUT chystá sérii 
vzdělávacích kurzů  týkající se problematiky tržního oceňování 
nemovitostí.

Diskuzní fórum bylo podpořeno projektem – Institucionární 
rozvojový plán – 2.3 Rozvoj spolupráce s aplikační sférou ve 
vzdělávání.
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