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Slovo úvodem k novému ročníku 2016

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte, abychom se s Vámi v úvodu ročníku 2016 podělili o další skutečnosti, související s naším časopisem.

V úvodním slovu posledního čísla ročníku 2014 jsme bilancovali jeho minulost. Do budoucna jsme navrhli, že 
časopis bude nadále vycházet jako čtvrtletník, v rozsahu cca 40 stran; toto jsme splnili (spíše mírně překročili) 
a budeme takto pokračovat nadále, se stejným ročním předplatným ve výši 600 Kč. 
Přislíbili jsme a průběžně se snažíme zpracovávat seznam resp. obsah nových zákonů, vyhlášek a dalších předpisů, 
důležitých pro znalce našich odvětví. 

Měli jsme pro vás připraven příspěvek k současnému stavu znalecké činnosti. V době přípravy tohoto čísla 
do tisku však byl dán k diskusi návrh nového zákona o znalcích a prováděcí vyhlášky, takže příspěvek bude 
aktualizován a vyjde v čísle následujícím. Materiál zveřejněný k připomínkám má URL: https://apps.odok.cz/
veklep-detail?pid=KORNA9MBCFOR.

Do slíbené diskuse zatím nepřišly žádné příspěvky, takže diskusní rubrika nevychází; zde si dovolujeme Vás 
vyzvat k zasílání příspěvků, a také námětů, které by Vás zajímaly, na adresu šéfredaktora (albert.bradac@usi.
vutbr.cz). V nejbližších číslech k diskusi přispějeme zejména problematikou stanovení obvyklé ceny resp. hodnoty 
pozemků, zatížených právem stavby, a práva stavby jako takového. Naše příspěvky byly již přislíbeny, nicméně 
při jejich zpracování došlo ke zjištění, že problematika je podstatně složitější, než jsme předpokládali; aby byla 
metodika pokud možno komplexní, jsou dále rozpracovávány. Další připravované příspěvky se týkají například 
predikce vývoje nemovitostního trhu, pohybu karoserie vozidla při intenzivním brzdění, analýzy fingovaných 
střetů vozidel resp. využívání dat dálkového průzkumu země znalci. Přineseme osobní zpravodajství specialistů 
ÚSI z celosvětové konference WREX2016 („Nejdelší konference analytiků silničních nehod“ – Rosen Shingle 
Creek Resort v Orlandu na Floridě, 2. až 6. května 2016). Samozřejmě budeme průběžně sledovat projednávání 
návrhu nového zákona o znalcích.

Věříme, vážené kolegyně a vážení kolegové, že časopis bude nadále ku prospěchu nás všech.
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