
 

 

Konference 

Znalectví v technických a ekonomických oborech  
 

Konference Znalectví v technických a ekonomických oborech je pořádaná Vysokou školou 

technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích ve spolupráci se Spolkem soudních znalců 

České republiky v regionu jižních Čech. 

Termín: 08.09 – 09.09. 2022 

Místo: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,  

  budova E, místnost E1(aula) 

 Okružní 517, 370 01 České Budějovice 

 

 



 

 

Registrace: https://1url.cz/Prw61  

Příspěvek: 3 500,- Kč 

Bankovní účet pro uhrazení poplatku za účast na konferenci: 115-7057320277/0100 

Přednášející:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Benýšek  

Ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců  

Lektor Justiční akademie a zkušební komisař pro zvláštní část 

zkoušek znalců. Působil na Magistrátu hl. m. Prahy v pozici 

poradce primátora hl. m. Prahy, odkud v roce 2015 přešel na 

Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zde zastával funkci vedoucího 

oddělení insolvenční kontroly, později funkci vedoucího oddělení 

soudních znalců. V roce 2021 se stal ředitelem tohoto odboru.  

Ing. Petr Polák 

Vedoucí oddělení na ministerstvu financí 

V současnosti působí na Ministerstvu financí České republiky jako 

vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení oceňování majetku, kde 

má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti 

oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v 

oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v 

oblasti oceňování majetku a služeb. Na Vysoké škole ekonomické 

v Praze vyučuje předměty specializované na oceňování 

nemovitých věcí.  

 

Mgr. Adam Forst  

Vedoucí advokát  

Specializuje se na soudní a rozhodčí řízení zejména v oblasti 

náhrady majetkové i nemajetkové újmy a dále také na oblast 

sportovního práva. Před příchodem do advokátní kanceláře působil 

v České Pojišťovně a v Generali Pojišťovně. V letech 2012–2013 

pracoval pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, kde měl na starosti 

agendu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích.  

https://1url.cz/Prw61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování: každý účastník si hradí a zajišťuje jednotlivě. Při přihlášení a uhrazení poplatku do 

31.07.2022 je možné zajistit ubytování přes organizátory konference. Níže jsou návrhy na 

ubytování  

Parkování: parkování je možné zdarma na parkovišti Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích  

 

JUDr. Ing. Lukáš Křístek MBA  

Znalec z oboru oceňování  

Od roku 2004 znalcem pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady 

a správa národního majetku. Specializuje se na komplexní řešení 

problémů s oceňovacím prvkem, znalecké posudky v civilních 

sporných řízeních a v trestních řízeních. Je předním odborníkem 

v oblasti znaleckého práva a procesních znaleckých postupů. Je 

autorem knih Znalectví a Komentáře k zákonu o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech. 

Bc. František Jíra  

Ředitel pobočky RENOMIA v Českých Budějovicích 

Absolventem Vyšší odborné školy oboru mezinárodní obchod. Do 

RENOMIA přišel ze společnosti Wüstenrot s více než desetiletou 

zkušeností z finančního sektoru. Dříve působil na pozicích 

oblastního ředitele či ředitele pobočky i ve společnosti Raiffeisen 

stavební spořitelna a Equa bank. 

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph. D. 

Lektor znaleckého práva pro znalce 

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 

Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich 

činnosti. Odborný garant konferencí pro znalce (Telč 2019, Brno 2020, 

Brno 2021) a předseda vědecké rady Znaleckého kongresu ZnalKon. 

Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky 

zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti. 



 

 

Občerstvení: zajištěno po celou dobu konference 

Společenský večer: čtvrtek 08.09.2022 od 19:00 v pivovaru Budvar  

Doprava MHD:  

Č. linky 

MHD 

Odjezdová 

zastávka 
Výstupní zastávka Směr linky 

18 Nádraží Areál VŠTE Máj – Antonína Barcala 

18 Nádraží Okružní – VŠTE Máj – Antonína Barcala 

12 Nádraží Areál VŠTE Areál VŠTE 

 

Zastávka Nádraží je umístěna před nádražní budovou vlakového nádraží České Budějovice.  

Při výstupu na zastávce Okružní – VŠTE, přejdete přechod přes hlavní silnici a následně 

pokračujete přibližně 300 metrů přímým směrem (viz mapa níže) 

 

Návrhy na ubytování:  

▪ Hotel Budwies - https://www.hotely.cz/hotel-budweis-ceske-

budejovice?ref=list&adults=2 

▪ Hotel Metropol - https://www.hotely.cz/hotel-metropol-cb-ceske-

budejovice?ref=list&adults=2 

https://www.hotely.cz/hotel-budweis-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/hotel-budweis-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/hotel-metropol-cb-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/hotel-metropol-cb-ceske-budejovice?ref=list&adults=2


 

 

▪ Spa hotel VITA - https://www.hotely.cz/spa-hotel-vita-ceske-

budejovice?ref=list&adults=2 

▪ Hotel Dvořák - https://www.hotely.cz/hotel-dvorak-ceske-

budejovice?ref=list&adults=2  

▪ Grand hotel Zvon - https://www.hotely.cz/grandhotel-zvon-ceske-

budejovice?ref=list&adults=2  

https://www.hotely.cz/spa-hotel-vita-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/spa-hotel-vita-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/hotel-dvorak-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/hotel-dvorak-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/grandhotel-zvon-ceske-budejovice?ref=list&adults=2
https://www.hotely.cz/grandhotel-zvon-ceske-budejovice?ref=list&adults=2

