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Sessions, Workshops, Seminars, Social Activities in Preparing

KONFERENCE ExFoS BRNO 2016

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, z.s. (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod, z.s. – 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. 2015,
•	 přihlášení k účasti – do 20. 1. 2016 na www.exfos.cz (vložné 2200 Kč, později přihlášení 2500 Kč),
•	 konání konference: 29. až 30. ledna 2016, prostory ÚSI, Purkyňova 464/118, Brno.

Hlavní přednášející příspěvku zařazeného do programu konference má účast na konferenci bezplatnou.

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

JuFoS – Junior Forensic Science Brno 2016
VIII. 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

Termín: 21. dubna 2016 * Více na www.jufos.cz

World Reconstruction Exposition 2016 (WREX 2016)

Největší světová konference o analýze silničních nehod.
2. až 6. května 2016, Rosen Shingle Creek Resort in Orlando, Florida

Více na wrex2016.com.


