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KONFERENCE ExFoS BRNO 2015
K VÝROČÍ 50 LET ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ

konference exFos (expert Forensic science) je mezinárodní vědeckou konferencí pro znalce v technických a ekonomických 
oborech. Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství Vut v brně, později ve spolupráci s asociací znalců 
a odhadců české republiky (aZo) a evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – národní skupinou čr (eVu).
konference zahrnuje společnou část, která obsahuje přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti a všeho s ní souvisejícího; 
garantem společné části je ředitel Úsi pan doc. ing. aleš Vémola, Ph.d.  dále jsou přednášky děleny do 4 sekcí:

•	 Stavebnictví a oceňování nemovitostí – přednášky týkající se oceňování nemovitostí, vad a poruch staveb apod. 
garantem je pan ing. milan Šmahel, Ph.d.

•	 Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení - sekce pro znalce v oborech doprava 
a ekonomika. obsahuje přednášky o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu v oblasti analýzy dopravních nehod, ale 
také z oblasti oceňování vozidel a strojních zařízení. garantem je pan ing. albert bradáč, Ph.d. 

•	 Rizikové inženýrství - příspěvky o analýze a prevenci rizik v různých technických a ekonomických oborech 
v návaznosti na forenzní disciplíny. garantem je pan doc. ing. Vladimír adamec, csc. 

•	 Forenzní ekotechnika - obsahuje přednášky zabývající se forenzní ekotechnikou, převážně podoblastí les a dřeviny. 
garantem je pan doc. ing. Pavel alexandr, csc.

Důležité termíny:
•	 přihlášení příspěvku – obratem
•	 zaslání celého příspěvku, připraveného podle dané šablony – do 15. 12. 2014 
•	 přihlášení k účasti – do 10. 1. 2015, přihlášky budou otevřeny v průběhu října 2014 
•	 konání konference: 23. až 24. ledna 2015, kongresové centrum, Výstaviště 1, brno

Účastnický poplatek na konferenci je v případě přihlášení do 10. ledna 2.000,– Kč, po tomto termínu pak 2.500,– kč. 
Vložné zahrnuje účast na konferenci, sborník v elektronické podobě, občerstvení v průběhu konference a účast na společenském 
večeru. 
Doprovodná osoba na společenském večeru uhradí poplatek 500,– Kč. 
hlavní přednášející příspěvku zařazeného do progamu konference má účast na konferenci bazplatnou.

Přihlášky k účasti, přihlášky příspěvků a další informace na www.exfos.cz

JuFoS – Junior Forensic Science Brno 2015
VII. ročník mezinárodní odborné konference doktorského studia

konference je členěna do 8 sekcí, kde mohou účastníci přednést své příspěvky v oblastech:

oceňování nemovitostí Vady a Poruchy
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny analýza silničních nehod
oceňování majetku rizika a bezpečnost
kriminalistika Výkon znalecké činnosti

Předpokládaný termín: duben 2015 * Více na www.jufos.cz
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V této rubrice zveřejňujeme pro potřeby čtenářů konference, semináře a školení, o jejichž konání obdržíme informaci, a to okamžitě 
po jejím dodání. informace budou zůstávat resp. budou upřesňovány v dalších číslech až do doby konání akce (pokračování na str. 88).
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EAFS – European Academy of Forencic Science Conference
7. ročník Evropské akademie forenzních věd

tématy konference jsou pro rok 2015:
 • Management laboratoří forenzních věd,
 • Budoucí rozvoj v ohledání místa činu
 • Trendy v oblastech tradičních a nových přístupů řešení forenzních případů
 • Elektronická evidence dat
 • Interpretace forenzní evidence

registrace od prosince 2014, zaslání abstraktu a snížená cena vložného do 27. 2. 2015, potvrzení přijetí abstraktu do 30. dubna 2015.

Praha, 6.–11. září 2015  * Více na: www.eafs2015.eu

ICFS 2015: XIII Mezinárodní konference forenzních věd

konference je zaměřena na zkušenosti a výsledky výzkumu v oblasti forenzních věd.
27.–28. 8. 2015, Paříž, Francie

Více na: https://www.waset.org/conference/2015/08/paris/icFs

ICFE 2015: XIII Mezinárodní konference forenzního inženýrství

konference je zaměřena na zkušenosti a výsledky výzkumu v oblasti soudního inženýrství.
6.–7. 8. 2015, amsterdam, nizozemsko

Více na: http://www.waset.org/conference/2015/08/amsterdam/icFe

ICRAM 2015: XIII Mezinárodní konference analýzy rizik a managementu

konference je zaměřena na praktické zkušenosti, výsledky výzkumu v oblasti hodnocení rizik a managementu rizik.
6.–7. 8. 2015 amsterdam, nizozemsko

Více na: https://www.waset.org/conference/2015/08/amsterdam/icram

ITAI FIELD DAY 2015

téma: Vliv nízké rychlosti automobilu/ nákladní vozy, motocykly, cyklisté
Datum a místo konání: 2. 6. 2015, bruntingthorpe Proving ground, leicester, england

Více na : http://www.itai.org/field-day.html#
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