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POZVÁNKA  
 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,  

dovolte mi, abych Vás pozval na seminář  

„„AAkkttuuáállnníí  oottáázzkkyy  ssoouuddnněě--zznnaalleecckkéé  tteeoorriiee  aa  pprraaxxee  22001155““  

který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Komorou soudních znalců – sekcí BOZP a PO a 
Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně 
určenou pro znalce v oboru bezpečnost práce. Srdečně vítáni jsou i znalci z ostatních příbuzných 
oborů, aspiranti na znalce, odborní konzultanti spolupracující při tvorbě znaleckých posudků, 
jakož i zástupci znaleckých ústavů působících v oblasti BOZP.  

Hlavní motivací k uspořádání tohoto semináře bylo nejenom nabídnout Vám zajímavý a odborně 
hodnotný program, ale také iniciovat setkání znalců v širším plénu a vytvořit tak příležitost pro 
vzájemnou diskusi o odborných problémech, které každodenní znalecká činnost přináší. Ostatně 
to nejcennější, co může odborník na podobných akcích získat, jsou zkušenosti druhých, nové 
pohledy a především kontakty. Proto doufáme, že Vás tato nabídka osloví. 

Akce se uskuteční dne 15. října 2015 v Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích. 

Účastnický poplatek činí 2.400,- Kč za osobu; členové České asociace pro prevenci rizik mají 
nárok na slevu ve výši 25 % (tj. hradí pouze 1.800,- Kč). Vložné se hradí bezhotovostně 
převodem na účet č. 5153881702/4000. Jako variabilní symbol uveďte datum svého 
narození ve formátu DDMMRRRR. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací 
potřeby. Uvedená částka musí být připsána na účet organizátora nejpozději 12. 10. 2015. 

Zájemce o účast žádáme o vyplnění přiložené návratky a její zaslání elektronickou poštou (sken) 
na e-mailovou adresu zuboz@zuboz.cz anebo poštou na korespondenční adresu: Znalecký ústav 
bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to 

nejpozději do 8. října 2015. 

 

Pevně věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří uspořádat velice zajímavou akci, která naplní 
Vaše očekávání a přispěje k větší profesní sounáležitosti znalců působících v oboru BOZP. 

 

Se srdečným pozdravem  

 
RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 

ředitel ústavu 

 
 

V příloze zasíláme program semináře, který je dostupný také na: http://www.zuboz.cz/udalosti/ 

Podrobnější informaci o možnostech spojení naleznete na: http://www.hotellabe.cz/?ukaz=mapa 


