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SDĚLENÍ
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 2. 12. 2008 pod č.j. 277/2008-OD-Zn podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících a podle § 6 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů, čtvrtý doplněk a změny seznamu ústavů kvaliﬁkovaných pro znaleckou a tlumočnickou činnost
publikovaného v částce 2/2004 Ústředního věstníku České republiky.
Doplněk a změny jsou přílohou tohoto sdělení.

Rejstřík čtvrtého doplňku seznamu ústavů

Oddíl I. seznamu

strana
3

Oddíl II. seznamu

12

Přehled změn v odd. I.

17

Přehled změn v odd. II.

18

Částka 1

Ústřední věstník

stránka 3

Příloha
ke sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR
ze dne 2. 12. 2008, č.j. 277/2008-OD-Zn
o vydání čtvrtého doplňku a změn seznamu ústavů kvaliﬁkovaných
pro znaleckou a tlumočnickou činnost

Oddíl I. seznamu
Obor: Doprava, Ekonomika, Strojírenství
Ústav
ABS ZNALECKÝ ÚSTAV s.r.o.
Přemyslova 23
301 00 Plzeň
IČ:
tel:

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
– doprava silniční a městská se specializací na silniční nehody,
V oboru ekonomika
– ceny a odhady se specializací na motorová vozidla, oceňování technologických zařízení, strojů a mechanismů a oceňování historických motorových
vozidel,

27972089
604521208
603442998

V oboru strojírenství
– strojírenství všeobecné se specializací na posuzování technického stavu
motorových vozidel, defektoskopii materiálů a autoopravárenství a posuzování technického stavu technologických zařízení, strojů a mechanismů.

Obor: Doprava, Ekonomika, Strojírenství, Technické obory (různé)
Ústav
DEKRA Automobil a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ:
49240188
tel:
267288356
fax:
267288357
e-mail: znalci@usmd.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Dynamika jízdy vozidel městské hromadné dopravy, otázky provozu městské
dopravy, technický stav silničních motorových vozidel, hodnocení provozně technických, provozních a technicko-ekonomických parametrů silničních
motorových vozidel, systému údržby těchto vozidel, analýza dopravních nehod, dopravní psychologie, ceny a tarify silniční motorové dopravy, přeprava
nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů.

Obor: Doprava, Strojírenství
Ústav
TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
IČ:
63993040
tel:
239046900
fax:
239046905
e-mail: tomas.hrdlicka@tuv-sud.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Osobní, nákladní a vlečná vozidla a jejich příslušenství.
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Obor: Ekonomika
Ústav
A-Consult plus, spol. s r.o.
Palladium
Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1
IČ:
41186907
tel:
225771300
fax:
225771301
e-mail: info@a-consultplus.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Ceny a odhady nemovitostí, nerostných surovin, movitého majetku včetně
dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení, cenných papírů,
kapitálových účastí a podniků, oceňování nepeněžitých vkladů - hmotných
i nehmotných při zakládání společností, popř. zvyšování základního jmění
ve smyslu obchodního zákoníku, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky
podniků, ﬁnancování a řízení peněžního toku, kapitálových účastí v jiných
společnostech.

Obor: Ekonomika
Ústav
Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o.
V Americe 114
252 31 Všenory
kancelář:
Těšnov 1
110 00 Praha 1
IČ:
27599582
tel:
222542013
e-mail: info@appraisals.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění:
pro účetní evidenci
– české a mezinárodní účetní standardy
– účetnictví podnikatelů, ﬁnančních institucí, organizací veřejného sektoru
– inventarizaci a ekonomické rozbory
– stanovení reálné hodnoty pro účetní účely
pro daňovou a celní problematiku
– daně, daňový systém České republiky a Evropské unie, mezinárodní
smlouvy o zamezení dvojího zdanění
– způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely
– posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových
úlev
– posouzení a vymezení výše slevy na dani z příjmů u poplatníka, kterému
byly poskytnuty investiční pobídky
– posouzení splnění zvláštních podmínek, za kterých lze uplatnit slevu na
dani z příjmů u poplatníka, kterému byly poskytnuty investiční pobídky
– zatřiďování majetku do odpisových tříd pro daňové účely
pro mzdy
– ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů
pro ceny a odhady
– oceňování věcí movitých a nemovitých, oceňování práv, pohledávek a závazků, nehmotného majetku a jiných majetkových hodnot, oceňování služeb, oceňování investičních instrumentů, majetkových účastí a obchodních
podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu
– posuzování ceny bydlení pro účely stanovení nájemného
– oceňování podniků a jejich částí
– oceňování obchodního jmění zejména při přeměnách právnických osob
– přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení
a převzetí obchodního jmění
– přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu
smlouvy o převodu cenných papírů
– stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných
papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení
– přezkum zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
– ekonomika správy majetku v rámci likvidace, konkursu a vyrovnání
– oceňování podnikatelských rizik
– oceňování ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví,
počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky
– využitelných poznatků (know-how), autorských práv
– a podobných práv právům autorským.
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– oceňování ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví,
počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how), autorských práv a podobných
práv právům autorským.

Obor: Ekonomika
Ústav
Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o.
Trojanova 2022/12
120 00 Praha 2

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování podniku a složek jeho aktiv, cenných papírů, nemovitostí
a nehmotného majetku.

IČ:
27417905
tel:
604444844
fax:
224920468
e-mail: info@appraisingalpha.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
AUDITIA spol. s r.o.
Pod Kaštany 2294/23
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ:
18827853
tel/fax: 542212367
e-mail: auditia@auditia.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování podniku, nepeněžitých vkladů, vybraných aktiv majetku, hodnocení vypořádacích podílů v případě zániku účasti společníka ve společnosti
a výše obchodního podílu při jejich převodech, hodnocení podnikatelských
záměrů a vlivů vyplývajících z restrukturalizace a revitalizace, posuzování
správnosti a průkaznosti provedených inventarizací majetku a závazků, správu národního majetku, systém řízení podniků, ekonomické analýzy, hodnocení způsobu vedení informačních systémů a využití prostředků výpočetní
techniky při vedení účetnictví podnikatelských a jiných subjektů, posuzování
správnosti, úplnosti a průkaznosti účetnictví.

Obor: Ekonomika
Ústav
B.S.O. spol. s r.o.
Strážní 1420/13
130 00 Praha 3

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku
pro:
– věci nemovité
– nehmotný majetek
– podnik
– ﬁnanční majetek
– škody na majetku v důsledku havárií a pojistných událostí.

IČ:
25109197
tel/fax: 222587720
e-mail: bso@bso.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
BDO Prima Tax s.r.o.
Olbrachtova 5
140 00 Praha 4
IČ:
26420473
tel:
241440898, 3734
fax:
241441092, 0917
e-mail: tax@bdo.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
oceňování věcí movitých, nemovitostí, podniku a cenných papírů, posuzování
obchodů s cennými papíry, přezkoumávání smluv při fúzích, rozdělení nebo
změně právní formy obchodních společností, převodech jmění na společníka
a při převodech a nájmech v podniku.
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Obor: Ekonomika
Ústav
Dědic & partneři a.s.
Opavská 1110
708 00 Ostrava - Poruba
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
ceny a odhady podniků, pohledávek, nehmotného majetku, cenných papírů
a nemovitostí.

25364391
595952286, 920
595952858
dedic-partneri@dedic-partneri.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
E & Y Valuations s.r.o.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování hmotných a nehmotných aktiv, pasiv, akcií, společností či jejich
částí; posuzování podnikatelských plánů a investičních záměrů z nejrůznějších ekonomických hledisek.

IČ:
16190581
tel:
225335456
fax:
225335222
e-mail: Boris.Misun@cz.ey.com

Obor: Ekonomika
Ústav
Esteem, a.s.
Jírovcova 1343/32
370 01 České Budějovice
IČ:
26103451
tel:
722717673
tel/fax: 722717674
e-mail: esteem@esteem.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
– Posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, ﬁnančních institucí a organizací veřejného sektoru,
– Stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování
převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely,
posuzování inventarizace majetku, ekonomické a ﬁnanční rozbory,
– Expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy,
– Expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní
smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
– Posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových
úlev,
– Oceňování naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů,
– Oceňování movitých věcí (strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky),
– Oceňování nemovitostí (budov, bytů a nebytových prostor, pozemků)
a práv k nemovitostem (zástav, břemen),
– Oceňování nehmotného majetku (know-how, licencí, ochranných známek,
patentů, software),
– Oceňování ﬁnančního majetku (cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek),
– Oceňování podniků (částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků),
– Oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku,
– Přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy),
– Posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku.
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Obor: Ekonomika
Ústav
MBM-Hopet, s.r.o.
Poděbradská 193/28
190 00 Praha 9
IČ:
26685434
tel:
266316979
fax:
266316978
e-mail: info@mbm-hopet.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku
– pro věci movité,
– věci nemovité,
– nehmotný majetek,
– ﬁnanční majetek,
– podnik.

Obor: Ekonomika
Ústav
Oceňování a znalecká kancelář s.r.o.
Želatovská 2590/5
750 02 Přerov
kancelář:
Palackého 1498/3
750 02 Přerov
IČ:
26869004
tel/fax: 581331601
e-mail: info@posudek.com

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
– ceny a odhady nemovitostí
– ceny a odhady věcíc movitých – spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační techniky,
– ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména:
– ceny a odhady ﬁnančního majetku,
– ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv,
– ceny a odhady pohledávek a závazků,
– ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů,
– ceny a odhady fúzí a akvizic,
– ceny a odhady podnikových investic.

Obor: Ekonomika
Ústav
OL AUDITING, s.r.o.
tř. Svobody 31
772 00 Olomouc
IČ:
25390449
tel/fax: 587420338
e-mail: ol_auditing@mybox.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na
označení a výrobně technických poznatků, práv odpovídajících věcným břemenům, veřejně obchodovatelných cenných papírů obchodovaných na veřejném trhu, veřejně obchodovatelných cenných papírů neobchodovaných
na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelných cenných papírů, platebních
prostředků a platebních karet, cenin a vkladů, pohledávek a závazků, nároků
ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem, podílů
v obchodních společnostech a účastí v družstvech, oceňování podniku, dalších složek aktiv a pasiv podniku, nemovitostí a movitých věcí; účetnictví.

Obor: Ekonomika
Ústav
Ostravská znalecká a.s.
U Cementárny 1203/26
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ:
26838745
tel:
596014222-3
fax:
596014221
e-mail: sekretariat@ostravskaznalecka.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
–
–
–
–
–
–
–
–

oceňování podniků,
oceňování nemovitého majetku,
oceňování movitého majetku,
oceňování nehmotného majetku a majetkových práv,
oceňování pohledávek a závazků,
oceňování hodnoty obchodních podílů a cenných papírů,
účetnictví,
daně – daňová problematika.
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Obor: Ekonomika
Ústav
První česká oceňovací společnost, a.s.
Velká Krajská 52/2
412 01 Litoměřice

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
– ceny a odhady nemovitostí,
– ceny a odhady podniků,
– ceny a odhady movitých věcí mimo uměleckých děl.

IČ:
25018361
tel:
416734191
fax:
416735374
e-mail: pcoslt@iol.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
RSM Hemmelrath Audit, s.r.o.
Pobřežní 3/620
186 00 Praha 8
IČ:
tel:
fax:

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování nepeněžitých vkladů, stanovení výše vypořádacího podílu společníka, zakládání, přeměny a fúze obchodních společností.

64944379
224490000
224490033

Obor: Ekonomika
Ústav
VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.
Hradební 1250
686 01 Uherské Hradiště

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování nemovitostí a trvalých porostů, movitých věcí, podniků a jejich
částí, vkladů do obchodních společností, nehmotného majetku, cenných papírů, oceňování přírodních zdrojů.

IČ:
60737131
tel:
572551628
fax:
572553976
e-mail: vega@uh.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o.
Dómská ul. č. 145/13
412 01 Litoměřice

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
oceňování majetku pro ﬁnanční majetek a podnik.

IČ:
25486764
tel:
416732040
fax:
416700311
e-mail: info@znakan.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o.
K Nemocnici 2A
350 02 Cheb
IČ:
46884068
tel:
354423408
e-mail: dusek@zkdusek.cheb.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
– oceňování podniků, včetně složek jeho aktiv a pasiv, oceňování obchodních
podílů,
– oceňování nemovitostí.
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Obor: Ekonomika, Energetika, Stavebnictví, Zdravotnictví
Ústav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
68378297
tel:
286885382
fax:
286884634
e-mail: itam@itam.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
Oceňování nemovitostí.
V oboru energetika
Přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod).
V oboru stavebnictví
Statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb
obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb.
V oboru zdravotnictví
Biomechanika pevné fáze, např. porušování kloubních náhrad.

Obor: Ekonomika, Ochrana přírody
Ústav
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39/236
140 00 Praha 4
IČ:
62933591
tel:
241082111
fax:
241082999
e-mail: aopkcr@nature.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu.

Obor: Ekonomika, Stavebnictví
Ústav
EQUITA Consulting s.r.o.
K Orionce 3/534
143 00 Praha 4
IČ:
25761421
tel:
224815521
e-mail: equita@equia.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
– oceňování nehmotného majetku, majetkových a průmyslových práv,
know-how
– oceňování podniků, obchodních podílů, obchodního jmění společností
– oceňování ﬁnančního majetku včetně cenných papírů a jejich derivátů
– oceňování nemovitostí a staveb
– oceňování movitého majetku
– oceňování pohledávek a závazků
– posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen, péče řádného hospodáře
a dalších skutečností podle obchodního zákoníku
– posuzování a přezkoumávání transferových cen
– účetní evidence
– ekonomické a ﬁnanční analýzy, rozpočtování, kalkulace.
V oboru stavebnictví
s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
– vady a poruchy staveb.
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Obor: Ekonomika, Stavebnictví
Ústav
ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav,
spol. s r.o.
Foltýnova 16
635 00 Brno
IČ:
25577298
tel/fax: 545212295
e-mail: znalciaodhadci@seznam.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
Pro ceny a odhady majetku nemovitého a movitého a pro ceny a odhady
podniků nebo jejich částí, a to pro účely právních úkonů a dispozic s nimi
dle obecně závazných právních předpisů, pro oceňování práv odpovídajících
věcným břemenům, pro oceňování ekologických zátěží a stanovování náhrad
škod jimi způsobených, pro posuzování podnikatelských plánů a investičních
projektů.
V oboru stavebnictví
Pro stavby dopravní, obytné, občanské, průmyslové, zemědělské a inženýrské, pro tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví, pro posuzování vad a poruch staveb, posuzování jakosti staveb, stavebních prací,
výrobků pro stavby a projektů staveb, pro provádění stavebních průzkumů
a statiku staveb.

Obor: Kriminalistika, Potravinářství, Zdravotnictví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

P&R LAB a.s.
Máchova ul. 2129/32
741 01 Nový Jičín

V oboru kriminalistika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro identiﬁkaci biologického materiálu,
molekulární DNA analýzy a soudní sérologie.

IČ:
16628373
tel:
556794111
fax:
556794112
e-mail: martin.radina@pr-lab.cz

V oboru potravinářství
s rozsahem znaleckého oprávnění pro laboratorní zkoumání lihu, tabáku
a surovin pro jejich výrobu.
V oboru zdravotnictví
s rozsahem znaleckého oprávnění pro genetiku se specializací paternitní
expertízy, identiﬁkace osob, genetická DNA analýza hypervariabilních polymorﬁsmů člověka, pro toxikologii se specializací identiﬁkace omamných
prostředků a jedů.

Obor: Patenty a vynálezy
Ústav
České vysoké učení technické v Praze
Rektorát
odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost
Patentové středisko
Zikova 4
166 36 Praha 6
IČ:
68407700
tel:
224355275
fax:
224355274
e-mail: dusko@vc.cvut.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Využívání, odměňování a oceňování vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, ochranných zámek, zlepšovacích návrhů a jiného průmyslového
vlastnictví, stanovení podílu předmětu chráněného řešení na využívání celku
(výrobku, způsobu), spory o původcovství a spolumajitelství.
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Obor: Projektování, Stavebnictví
Ústav
BESTEX, spol. s r.o.
Křenová ul. 42
602 00 Brno
IČ:
15546233
tel/fax: 543215237
e-mail: bestex@bestex.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro obor projektování s rozsahem znaleckého oprávnění: Projektování.
Pro obor stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění:
Inženýrské stavby, stavební materiály, stavby dopravní, stavby energetických
zařízení, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby vodní, stavby zemědělské.
Stavební odvětví různá:
vady a poruchy konstrukcí, vady a poruchy staveb, diagnostika staveb a jejich
zkoušení, nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů a konstrukcí, sanace
a rekonstrukce, zakládání staveb, zemní konstrukce a zemní práce, statika
a dynamika, betonové a zděné konstrukce, kompozitní konstrukce, rozpočtování staveb.

Obor: Tlumočnictví
Ústav
Jazykové centrum Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Studentská 13
370 05 České Budějovice
IČ:
60076658
tel:
387772507
e-mail: zdenka@jcu.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů a orgánů
samosprávy se specializací na jazyk německý a anglický.
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Oddíl II. seznamu
Obor: Doprava, Ekonomika, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství
Ústav
Vysoké učení technické v Brně
– Ústav soudního inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
tel:

00216305
541146001
543211571
fax:
543211061
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro obor doprava:
Doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních nehod.
Pro obor ekonomika:
Ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování strojů, zařízení
a technologických celků, oceňování movitého majetku.
Obor projektování.
Obor stavebnictví:
Stavby dopravní, obytné, průmyslové, vodní, zemědělské, stavební odvětví
různá, stavby občanské.
Obor strojírenství:
Strojírenství všeobecné.

Obor: Doprava, Ekonomika, Strojírenství, Technické obory (různé)
Ústav
DEKRA Automobil a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ:
49240188
tel:
267288356
fax:
267288357
e-mail: znalci@usmd.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Dynamika jízdy vozidel městské hromadné dopravy, otázky provozu městské
dopravy, technický stav silničních motorových vozidel, hodnocení provozně technických, provozních a technicko-ekonomických parametrů silničních
motorových vozidel, systému údržby těchto vozidel, analýza dopravních nehod, dopravní psychologie, ceny a tarify silniční motorové dopravy, přeprava
nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů.

Obor: Doprava, Strojírenství
Ústav
TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

Rozsah znaleckého oprávnění
Osobní, nákladní a vlečná vozidla a jejich příslušenství.

IČ:
63993040
tel:
239046900
fax:
239046905
e-mail: tomas.hrdlicka@tuv-sud.cz

Obor: Doprava, Strojírenství
Ústav
Univerzita obrany, Fakulta vojenských
technologií
Kounicova 65
612 00 Brno
IČ:
60162694
tel:
973444333
e-mail: d2f@unob.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
vojenskou techniku strojní, dopravní a manipulační techniku, hydraulické
a pneumatické mechanismy vojenské techniky, materiálové a technologické
inženýrství, řízení logistických procesů a jakosti dodávek, mechanizaci budování speciálních staveb, vojenskou geodézii a kartograﬁi, leteckou a raketovou techniku, vojenskou techniku elektrotechnickou, vojenskou robotiku
a kybernetiku.
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Obor: Drahé kovy a kameny, Ekonomika, Chemie, Kriminalistika, Paliva,
Potravinářství, Zemědělství
Ústav
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
IČ:
71214011
tel:
261331111
e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Rozsah znaleckého oprávnění: pro znalecké posudky vyžadované ve všech
druzích řízení před státními orgány.
V oboru drahé kovy a kameny:
zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza drahých kovů a kamenů, výrobků z nich a jejich imitací.
V oboru ekonomika:
sazební zařazení zboží do nomenklatury celního sazebníku, stanovení původu zboží ve smyslu celního zákona, oceňování vysoce hodnotných komodit
jako jsou např. drahé kovy nebo drahé kameny.
V oboru chemie:
zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza chemických výrobků, plastů
a surovin pro jejich výrobu.
V oboru kriminalistika:
kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností, kriminalistická
mechanoskopická expertiza a kriminalistická chemická expertiza.
V oboru paliva:
zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza paliv, maziv a surovin pro
jejich výrobu.
V oboru potravinářství:
zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza potravin, lihu, tabáku a surovin pro jejich výrobu.
V oboru zemědělství:
zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza vzorků denaturovaného lihu
a ostatních zemědělských výrobků; denaturace; kalibrace lihových měřidel.

Obor: Ekonomika
Ústav
A-Consult plus, spol. s r.o.
Palladium
Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1
IČ:
41186907
tel:
225771300
fax:
225771301
e-mail: info@a-consultplus.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Ceny a odhady nemovitostí, nerostných surovin, movitého majetku včetně
dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení, cenných papírů,
kapitálových účastí a podniků, oceňování nepeněžitých vkladů – hmotných
i nehmotných při zakládání společností, popř. zvyšování základního jmění
ve smyslu obchodního zákoníku, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky
podniků, ﬁnancování a řízení peněžního toku, kapitálových účastí v jiných
společnostech.

Obor: Ekonomika, Energetika
Ústav
ČR – Státní energetická inspekce
Gorazdova 24
120 00 Praha 2
IČ:
61387584
tel:
224907340, 367
fax:
224907370
e-mail: posta@sei.gov.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro obor ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
analýzu regulovaných a věcně usměrňovaných cen energie, jejich tvorbu
a použití u výrobců, distributorů, dodavatelů a obchodníků.
Pro obor energetika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
posuzování hospodárnosti a účelnosti využití energie včetně paliv, distribuce, dodávky a odběru energie, hospodárnosti provozu energetických zařízení,
hodnocení dodržování podmínek při dodávkách energie.
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Obor: Ekonomika, Energetika, Stavebnictví, Zdravotnictví
Ústav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
68378297
tel:
286885382
fax:
286884634
e-mail: itam@itam.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
Oceňování nemovitostí.
V oboru energetika
Přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod).
V oboru stavebnictví
Statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb
obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb.
V oboru zdravotnictví
Biomechanika pevné fáze, např. porušování kloubních náhrad.

Obor: Ekonomika, Geodézie a kartograﬁe, Stavebnictví
Ústav
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6
IČ:
68407700
tel:
224354392
fax:
224310737
e-mail: vladimir.vacha@fsv.cvut.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika:
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí.
V oboru geodézie a kartograﬁe:
s rozsahem znaleckého oprávnění pro inženýrskou geodézii a geodetické informace pro katastr nemovitostí.
V oboru stavebnictví:
s rozsahem znaleckého oprávnění pro technologie, vlastnosti stavebních
hmot, statiku a dynamiku, vady a poruchy, rekonstrukce staveb, dopravní inženýrství, ocelové a dřevěné konstrukce.

Obor: Ekonomika, Ochrana přírody
Ústav
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39/236
140 00 Praha 4
IČ:
62933591
tel:
241082111
fax:
241082999
e-mail: aopkcr@nature.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu.
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Obor: Geologie, Ochrana přírody, Těžba, Vodní hospodářství
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění
Geologie s rozsahem znaleckého oprávnění:
Geologické průzkumy, Geologické práce, Inženýrská geologie, Zakládání
staveb, Sesuvy, Stavby na poddolovaném území, Geotechnika, Hydrogeologie, Sanační práce, Průzkumné práce pro ochranu životního prostředí.

GEOtest Brno, a.s.
Šmahova 112/1244
659 01 Brno
IČ:
46344942
tel:
548125111
fax:
545217979
e-mail: trade@geotest.cz

Ochrana přírody s rozsahem znaleckého oprávnění:
Skládkování, Posuzování vlivů na životní prostředí, Ekologické audity, Analýzy rizika.
Těžba s rozsahem znaleckého oprávnění:
Geologické průzkumy, Geologické práce.
Vodní hospodářství s rozsahem znaleckého oprávnění:
Hydrogeologie, Ochrana podzemních vod, Sanační práce, Průzkumné práce pro ochranu životního prostředí, Vodní zdroje, Ochranná pásma vodních
zdrojů.

Obor: Hutnictví
Ústav
VÚHŽ, a.s.
Dobrá 240
739 51 Dobrá
IČ:
27768953
tel:
558601111
fax:
558623777
e-mail: vuhz@vuhz.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Vlastnosti kovových materiálů a hutních surovin, materiálové a korozní expertizy, recyklace kovonosných odpadů; fyzikální a experimentální metalurgie, povrchové úpravy a ochrana materiálů, tepelné zpracování, zkoušení chemických, strukturních, mechanických vlastností a radioaktivity kovů, hutních
materiálů a odpadů.

Obor: Kriminalistika, Sociální vědy
Ústav
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky
a managementu,
katedra sociálních věd a práva
Kounicova 65
612 00 Brno

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika
se specializací na společenskou závadnost textů a zástupné symboly,
V oboru sociální vědy
s rozsahem znaleckého oprávnění pro politologii k posuzování problematiky
extremismu a terorismu.

IČ:
60162694
tel:
973443391
fax:
541211269
e-mail: vaclav.vondrasek@unob.cz

Obor: Projektování, Stavebnictví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geoOstrava,
technické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové
Fakulta stavební
inženýrství, teorie konstrukcí, výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty
17. listopadu 15
a diagnostika staveb.
708 33 Ostrava - Poruba
IČ:
61989100
tel:
596991919
fax:
596991356
e-mail: vedeni.fast@vsb.cz
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Obor: Zdravotnictví
Ústav
Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8

Rozsah znaleckého oprávnění
Psychiatrie včetně problematiky alkoholu, nealkoholových návykových látek,
sexuologie a klinická psychologie.

IČ:
064220
tel:
284016120
fax:
284016595
e-mail: plbohnice@plbohnice.cz

Obor: Zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
U Sila 1139
463 11 Liberec 30

– Hluk (měření a hodnocení), osvětlení (měření a hodnocení), ovzduší (měření
a hodnocení), voda (analýza a hodnocení) a materiály přicházející do styku
s vodou a potravinami (analýzy a hodnocení zdravotní nezávadnosti),

IČ:
71009434
tel:
482411654
fax:
482411601
e-mail: parma@zulib.cz

– Stanovení obsahu alkoholu v krvi.

Obor: Zemědělství
Ústav
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 - Lysolaje
IČ:
00019305
tel:
251031111
fax:
220920655
e-mail: sekretariat@svupraha.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Laboratorní diagnostika chorob zvířat, mikrobiologické, chemické, případně
senzorické zkoušení vzorků biologického materiálu, potravin, krmiv, vody,
prostředí, případně dalších vzorků za účelem posouzení jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti, laboratorní kontrola hygieny plemenitby zvířat, zjišťování cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka a v prostředí, výkon
činnosti akreditovaných laboratoří.
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Přehled změn v oddílu I. seznamu
1. V oboru doprava, ekonomika, strojírenství, technické obory (různé) se mění:
– název Ústavu silniční a městské dopravy a.s. na
DEKRA Automobil a.s.

7. V oborech kriminalistika, potravinářství, zdravotnictví se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění a právní forma P&R
LAB s.r.o.

2. V oborech doprava, strojírenství se mění:
– název TÜV UVMV s.r.o. na TÜV SÜD Auto CZ
s.r.o.

8. V oboru patenty a vynálezy se mění:
– název Českého vysokého učení technického v Praze, Technologické a inovační centrum – patentové
středisko na České vysoké učení technické v Praze,
Rektorát, odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Patentové středisko.

3. V oboru ekonomika se mění:
– sídlo a kontakt A-Consult plus, spol. s r.o.
– rozsah znaleckého oprávnění Appraisal services –
Znalecký ústav s.r.o.
– kontakt na AUDITIA spol. s r.o.
– název a rozsah znaleckého oprávnění B.S.O., spol.
s r.o. na B.S.O. spol. s r.o.
– název BDO Tax s.r.o. na BDO Prima Tax s.r.o.
– kontakt na E & Y Valuations s.r.o.
– sídlo MBM-Hopet, s.r.o.
– kontakt na OL AUDIGING, s.r.o.
– sídlo Ostravské znalecké a.s.
– název a sídlo RSM Haarmann Hemmelrath Audit
s.r.o. na RSM Hemmelrath Audit, s.r.o.
– sídlo VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.
– kontakt na Znaleckou a oceňovací kancelář s.r.o.
– rozsah znaleckého oprávnění ZNALECKÉ KANCELÁŘE DUŠEK s.r.o.
4. V oborech ekonomika, energetika, stavebnictví,
zdravotnictví se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.

9. V oboru tlumočnictví se mění:
– název Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Jazykové centrum Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.

Nově se zapisují do seznamu:
1. V oborech doprava, ekonomika, strojírenství:
– ABS ZNALECKÝ ÚSTAV s.r.o.
2. V oboru ekonomika:
– Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o.
– Dědic & partneři a.s.
– Esteem, a.s.
– Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
– První česká oceňovací společnost, a.s.
3. V oborech ekonomika, stavebnictví:
– EQUITA Consulting s.r.o.

5. V oborech ekonomika, ochrana přírody se mění:
– sídlo a rozsah znaleckého oprávnění Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky.

4. V oborech projektování, stavebnictví:
– BESTEX, spol. s r.o.

6. V oborech ekonomika, stavebnictví se mění:
– název společnosti ZNALCI A ODHADCI s.r.o.
Brno na ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav,
spol. s r.o.

Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oborech ekonomika, ochrana přírody:
– Správa chráněných krajinných oblastí ČR.
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Přehled změn v oddílu II. seznamu
1. V oborech doprava, ekonomika, projektování, stavebnictví, strojírenství se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Vysokého učení technického v Brně – Ústavu soudního inženýrství.
2. V oboru doprava, ekonomika, strojírenství, technické obory (různé) se mění:
– název Ústavu silniční a městské dopravy a.s. na
DEKRA Automobil a.s.
3. V oborech doprava, strojírenství se mění:
– název TÜV UVMV s.r.o. na TÜV SÜD Auto CZ
s.r.o.
4. V oborech drahé kovy a kameny, ekonomika, chemie, kriminalistika, paliva, potravinářství, zemědělství se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Generálního ředitelství cel.
5. V oboru ekonomika se mění:
– sídlo a kontakt A-Consult plus, spol. s r.o.
6. V oborech ekonomika, energetika se mění:
– název, sídlo a rozsah znaleckého oprávnění Státní
energetické inspekce na ČR - Státní energetická
inspekce.
7. V oborech ekonomika, energetika, stavebnictví,
zdravotnictví se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
8. V oborech ekonomika, geodézie a kartograﬁe, stavebnictví se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Českého vysokého
učení technického, Fakulty stavební.
9. V oborech ekonomika, ochrana přírody se mění:
– sídlo a rozsah znaleckého oprávnění Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky.
10. V oborech geologie, ochrana přírody, těžba, vodní
hospodářství se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění GEOtest Brno, a.s.

10. V oboru hutnictví se mění:
– IČ a rozsah znaleckého oprávnění VÚHŽ, a.s.
11. V oborech projektování, stavebnictví se mění:
– kontakt na Vysokou školu báňskou – Technickou
univerzitu Ostrava, Fakultu stavební.
12. V oboru zdravotnictví se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Psychiatrické léčebny Bohnice.
13. V oboru zemědělství se mění:
– rozsah znaleckého oprávnění Státního veterinárního ústavu Praha.
Nově se zapisují do seznamu:
1. V oborech doprava, strojírenství:
– Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií.
2. V oborech kriminalistika a sociální vědy:
– Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, katedra sociálních věd a práva.
3. V oboru zdravotnictví-ochrana veřejného zdraví:
– Zdravotní ústav se sídlem v Liberci.
Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oborech doprava, strojírenství:
– Vojenská akademie v Brně, Fakulta letectva a protivzdušné obrany.
– Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk.
2. V oboru ekonomika, ochrana přírody:
– Správa chráněných krajinných oblastí ČR.
3. V oboru zdravotnictví:
– Výzkumný ústav stomatologický.
4. V oboru zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví:
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje.
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