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SDĚLENÍ
Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo dne 23. 12. 2009 pod č.j. 243/2009-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, pátý 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.
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Příloha
ke sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR
ze dne 23. 12. 2009, č.j. 243/2009-OD-ZN
o vydání pátého doplňku a změn seznamu ústavů kvaliﬁkovaných
pro znaleckou a tlumočnickou činnost

Oddíl I. seznamu
Obor: Ekonomika
Ústav
APOGEO Esteem, a.s.
Jírovcova 1343/32
370 01 České Budějovice
IČ:
26103451
tel:
267997706
fax:
722717674
e-mail: esteem@apogeo.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.

Obor: Ekonomika
Ústav
AREAS BRNO spol. s r.o.
Vymazalova 2494/7
615 00 Brno
IČ:
63490561
tel/fax: 548212456
e-mail: stanek.areas@seznam.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků, ceny a odhady věcí
movitých, elektroniky a elektrotechniky, strojů, zařízení a technologických celků.
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Obor: Ekonomika
Ústav
ECOJUR, spol. s r.o.
Hlinky 138/27
603 00 Brno

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
účetní evidenci, oceňování strojů a zařízení a oceňování podniků.

IČ:
25553500
tel:
530340212
fax:
546212132
e-mail: josefburda@seznam.cz

Obor: Ekonomika
Ústav
Equity Solutions Appraisals s.r.o.
Lodecká 1184/4
110 00 Praha 1
IČ:
28933362
tel/fax: 222314447
e-mail: attl@equitysolutions.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění: pro ceny a odhady se specializací
pro:
– oceňování podniků a jejich částí,
– oceňování obchodních společností pro fúzi, rozdělení a změnu
právní formy,
– 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,
– přezkoumávání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami,
– přezkoumávání smluv o převodu podniku nebo jeho části a smluv
o nájmu podniku nebo jeho části,
– oceňování práv, oceňování služeb, oceňování investičních instrumentů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu,
– oceňování věcí nemovitých včetně posuzování ceny obvyklé za užívání,
– cenných papírů a obchodování s nimi, derivátů kapitálového trhu,
– stanovování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení,
– nehmotného majetku a majetkových práv,
– 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,
– pohledávek a závazků.

Obor: Ekonomika
Ústav
HZ Praha, spol. s r.o.
Karlova 455/48
110 00 Praha 1
IČ:
17049644
tel:
226220010
fax:
226220012
e-mail: pstybr@hz-net.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Účetnictví, inventarizace, oceňování majetku, oceňování vypořádacího podílu, obchodního podílu, cenných papírů, podniku a jeho části,
oceňování pohledávek, o přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, návrhu
smlouvy o převzetí jmění, projektu rozdělení, zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami, ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku,
o ekonomiku správy majetku včetně majetku spravovaného v rámci
konkursu, likvidace a vyrovnání, a o mezinárodních účetních standardech.
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Obor: Ekonomika
Ústav
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Přemyslova 38/1285
500 08 Hradec Králové

Rozsah znaleckého oprávnění
Ceny a odhady nemovitostí.

IČ: 26302047
tel: 773554611

Obor: Ekonomika
Ústav
Ostravská znalecká a.s.
Brandlova 1267/6
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
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.

Obor: Ekonomika
Ústav
KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
IČ:
00553115
tel:
222123111
fax:
222123100
e-mail: jzurek@kpmg.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro oceňování podniků a jejich částí, včetně vybraných složek jejich
majetku (např. zejména nehmotný majetek a práva, know-how, goodwill, cenné papíry, obchodní podíly v obchodních společnostech nebo
družstvech, zásoby, pohledávky, závazky a ostatní složky oběžného
majetku), posuzování nebo oceňování podnikatelských nebo investičních záměrů, zpracovávání zpráv pro akcionáře nebo společníky
obchodních společností v souvislosti s přezkoumáváním smluv při
převodech nebo nájmech podniků nebo jejich částí, přezkoumávání
smluv při fúzích, převodech jmění na společníka, rozdělení nebo změny právní formy obchodních společností, přezkoumávání ovládacích
smluv nebo smluv o převodu zisku z hlediska vyrovnání nebo odškodnění, zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, posuzování přiměřenosti cen účastnických cenných papírů nebo vyrovnání v penězích
v souvislosti s nabídkami převzetí, povinnými nabídkami převzetí
nebo zrušením registrace účastnických cenných papírů.
Pro daňovou a celní problematiku – daně, daňový systém ČR a EU, –
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, – způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami
pro daňové účely a posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje
v kontextu daňových úlev.
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Obor: Ekonomika
Ústav
PROSCON, s.r.o.
Na Zlatnici 13
147 00 Praha 4
IČ:
49356381
tel:
241431473
fax:
241430375
e-mail: proscon@proscon.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování
– movitého majetku,
– nemovitého majetku,
– nehmotného majetku,
– majetkových práv,
– cenných papírů,
– pohledávek a závazků,
– podílů v obchodních společnostech a družstvech,
– nároků z pojištění a z penzijního připojištění,
– podniků a jejich částí,
– obchodního majetku a jmění,
– podnikatelských záměrů,
– nepeněžitých vkladů;
Přezkoumávání
– vztahů mezi propojenými osobami (zejména zpráv o vztazích,
ovládacích smluv a smluv o převodu zisku) a mezi společníky,
– projektů přeměn obchodních společností a družstev včetně přezkoumávání výše kupní ceny podílů nebo vypořádacího podílu poskytovaného při přeměně,
– výše přiměřeného vypořádání a přiměřenosti protiplnění (zejména
při odkupu akcií nástupnickou společností, při vystoupení ze společnosti, při převodu jmění, při povinné nabídce převzetí, při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů a při uskutečnění
práva výkupu účastnických cenných papírů),
– transferových cen,
– účetnictví;
Posuzování
– škod,
– ekonomických analýz,
– ekonomických projektů,
– bankovních a jiných ﬁnančních činností.

Obor: Ekonomika
Ústav
TACOMA Consulting, a.s.
Bredovský dvůr – Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
IČ:
63998581
tel:
224813302
fax:
224813317
e-mail: tacoma@tacoma.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování nemovitého, movitého, nehmotného a ﬁnančního majetku, podniků či jejich částí, pohledávek, akcií a podílů v obchodních
společnostech, podniků či jejich částí, majetku, závazků a obchodního jmění obchodních společností, zejména pro účely přeměn společností jejich fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením či
při změně právní formy společnosti, vypracovávání znaleckých zpráv
o přeměnách společností, posouzení výše vypořádacích podílů, stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, posouzení výše protiplnění při
procesech přechodu všech účastnických cenných papírů na jediného
společníka a nabídkách převzetí, oceňování hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem,
přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání
činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů,
vyčíslování náhrady škody a vypracovávání posudků dle právních
předpisů o insolvenci.
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Obor: Ekonomika
Ústav
TOP AUDITING, s.r.o.
Kotlářská 931/53
602 00 Brno
IČ:
45477639
tel:
541211237
fax:
544526118
e-mail: audit@topauditing.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
TPA Horwath Valuation Services s.r.o.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ:
25507796
tel:
222826211
fax:
222826212
e-mail: valuation@tpa-horwath.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování podniků, movitého a nemovitého majetku včetně technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů
do obchodních společností, oceňování majetku a závazků při transformacích obchodních společností a hodnocení projektů transformací
obchodních společností.

Obor: Ekonomika
Ústav
Vysoká škola ekonomická v Praze
Institut oceňování majetku
José Martího 2/407
162 00 Praha 6
IČ:
61384399
tel:
235358569
e-mail: iom@cdms.vse.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
pro účetní evidenci:
– stanovení reálné hodnoty pro účetní účely
pro daňovou a celní problematiku:
– způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi
spojenými osobami pro daňové účely
pro mzdy:
– ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů
pro ceny a odhady:
– oceňování věcí movitých
– oceňování nemovitostí
– oceňování podniků a jejich částí
– oceňování cenných papírů
– posuzování obchodů s cennými papíry
– 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
– 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
– oceňování podnikatelských rizik
– oceňování ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví, výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků, autorských práv a podobných práv právům autorským.
G

G
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G
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Obor: Ekonomika, Ekologie, Právní vztahy k cizině
Ústav
Appraisal services –
Znalecký ústav s.r.o.
V Americe 114
252 31 Všenory
kancelář:
Tešnov 1
110 00 Praha 1
IČ:
27599582
tel:
226253900
fax:
222542014
e-mail: info@appraisals.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika pro
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
– sledování výše a snižování nákladů
– kontroling
– environmentální účetnictví,
– environmentální reporting (reporting environmentálních rizik, environmentálních dopadů, politik, strategií, závazků či environmentálního proﬁlu, reporting emisí skleníkových plynů, reporting znečištění ovzduší, vod, půdy a dopadů a sanace znečištění, reporting
výroby a spotřeby energie, sledování a snížení environmentálních
nákladů, ekonomické souvislosti)
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 které 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 oblast veřejné podpory:
– veřejná podpora
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
G

G

G

G

G
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– 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
– odhady environmentálních rizik, ocenění znečištění ovzduší, vod,
půdy a dopadů znečištění a nákladů na sanaci znečištění a odstranění ekologických zátěží
V oboru ekologie pro
– identiﬁkace a hodnocení ekologických a environmentálních rizik,
environmentálních dopadů, politik, strategií, cílů
– reporting emisí skleníkových plynů
– reporting znečištění ovzduší, vod, půdy a dopadů znečištění
– sanace ekologických zátěží
V oboru právní vztahy k cizině pro
– mezinárodní právo soukromé (občanské, obchodní, rodinné a pracovní) a mezinárodní právo veřejné ekonomické, včetně práva Evropské unie.

Obor: Ekonomika, Chemie, Ochrana přírody
Ústav
Facility Transactions, a.s.
Jakubská 647/2
110 00 Praha 1
IČ:
63079798
tel:
224813299
fax:
222312587
e-mail: jiri.hrdlicka@facility.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika pro oceňování hmotného movitého majetku,
oceňování nemovitostí, ﬁnanční oceňování podniků, oceňování cenných papírů.
V oboru chemie pro posuzování výrobních technologií a zařízení
v chemickém průmyslu.
V oboru ochrana přírody pro posuzování a vyhodnocování vlivů
průmyslových podniků na životní prostředí.

Obor: Ekonomika, Stavebnictví
Ústav
SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o.
Sady Pětatřicátníků 355/26
301 00 Plzeň
IČ:
25211935
tel:
377421405
fax:
377421406
e-mail: srmconsult@srmconsult.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika pro oceňování nemovitostí, podniků, majetkových práv a cenných papírů.
V oboru stavebnictví pro stavby průmyslové, zemědělské, inženýrské
a obytné.
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Obor: Elektrotechnika, Chemie, Kriminalistika, Písmoznalectví, Strojírenství
Ústav
Policie České republiky
Kriminalistický ústav Praha
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Elektrotechnika
Chemie
Písmoznalectví
zkoumání ručního písma a zkoumání písma psacích strojů
Strojírenství
Kriminalistika
S rozsahem znaleckého oprávnění pro znalecké posudky vyžadované
ve všech druzích řízení před státními orgány*)
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
technické zkoumání pravosti platidel a cenin
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
biologie
genetika
antropologie
fonoskopie
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky podává znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle nepodává v řízení o přestupcích. V odvětvích v oboru kriminalistika jsou
prováděna pouze kriminalistická zkoumání.

Obor: Doprava, Strojírenství
Ústav
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
IČ:
63987121
tel:
239046903
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: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
hlavního města Prahy
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Kongresová 2
140 00 Praha 4
tel:
974821360
fax:
974826240
e-mail: oktepha1@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika - Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.

Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Lannova 26
370 74 České Budějovice
tel:
974221368/369
fax:
974221911
e-mail: oktecb@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika - Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.
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Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Kounicova 24
611 32 Brno
tel:
974621369
fax:
974622546
e-mail: oktebrno@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika – Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.

Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Severomoravského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Frýdlantská ul. – kasárna
738 02 Frýdek-Místek
tel:
974721360
fax:
974721911
e-mail: oktessmk@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika – Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.
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Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno 4
tel:
974873611
fax:
974873618
e-mail: krpstc.okte@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika – Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.

Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Východočeského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové
tel:
974521360,111
fax:
974522054
e-mail: hkokte@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika - Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.
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Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Západočeského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Nádražní 2
306 28 Plzeň
tel:
974321369
fax:
974321368
e-mail: oktevplz@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika – Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*)V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.

Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Severočeského kraje
odbor kriminalistické techniky
a expertiz
Lidické náměstí 9
401 79 Ústí nad Labem
tel: 974421360
fax: 974427029

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika – Pro znalecké posudky vyžadované orgány
činnými v trestním řízení, pro znalecké posudky vyžadované v řízení
o přestupcích orgány Policie České republiky a pro znalecké posudky
vyžadované ve správním řízení správními orgány působícími v Policii
České republiky*):
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
pyrotechnika
biologie
genetika
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) V odvětvích v oboru kriminalistika jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.
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Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie ČR, Pyrotechnická služba
pošt. schr. 62/PYRO
170 89 Praha 7

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika pro znalecké posudky vyžadované ve všech
druzích řízení před státními orgány a pro znalecké posudky vyžadované orgány ostatních bezpečnostních složek:
pyrotechnika.

IČ:
00007464
tel:
974835901
e-mail: piro@mvcr.cz

Obor: Potravinářství, Zdravotnictví
Ústav
P&R LAB a.s.
Máchova ul. 2129/32
741 01 Nový Jičín
IČ:
16628373
tel:
556794233
fax:
556794112
e-mail:
eva.prusova@onkologickecentrum.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro obor potravinářství s rozsahem znaleckého oprávnění pro laboratorní zkoumání a analýza tabáku, tabákových výrobků, lihu a lihových výrobků.
Pro obor zdravotnictví
– genetická DNA analýza a paternitní expertízy
– toxikologii: stanovení hladiny etanolu v biologickém materiálu enzymaticky a speciﬁckou metodou plynové chromatograﬁe pro klinické i forenzní účely.

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o.
Tvrdého 2a
662 99 Brno
IČ:
25530038
tel:
543426511-31
e-mail: tomas.pexa@fnusa.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Specializace identiﬁkace osob a určování příbuzenských vztahů
analýzou DNA.
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Oddíl II. seznamu
Obor: Čistota ovzduší, Dřevo-zpracování, Hutnictví, Chemie, Keramika, Kůže a kožešiny (zpracování), Obaly, Papír, Potravinářství, Ropa-zpracování, Stavebnictví, Sklo,
Strojírenství, Technické obory (různé), Textilie, Zdravotnictví, Zdravotnictví –
ochrana veřejného zdraví, Zemědělství
Ústav
Státní zdravotní ústav, p.o.
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
75010330
tel:
267081111
fax:
267311188
e-mail: zdravust@szu.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru čistota ovzduší
– čistota ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
– posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
– posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
– posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot,
pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
– posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny (zpracování)
– posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
– posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
– posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
– posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské
výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin,
drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa-zpracování
– posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru stavebnictví
– posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru sklo
– posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru strojírenství
– posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
– posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování
zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
– posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
– hygiena práce a vybrané nemoci z povolání (ne pro pracovní úrazy), epidemiologie, bakteriologie, virologie, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, hygiena, výživa lidu, pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.
V oboru zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví
– neionizující záření.
V oboru zemědělství
– posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.
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Obor: Doprava, Ekonomika, Kriminalistika, Písmoznalectví, Psychologie, Sociální vědy
Ústav
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
- Ústav kriminalistky a forenzních
disciplín
T. G. Masaryka 3
360 01 Karlovy Vary
IČ:
25236300
tel:
244007471
fax:
244007469
e-mail: janchmelik@vskv.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro obor doprava:
Pro znalecké posudky v oboru doprava silniční a městská, posuzování
příčin a technického stavu vozidel včetně autoopravárenství.
Pro obor ekonomika:
Oceňování vozidel – strojů a podniků a jejich částí, průmyslových výrobků, motorových vozidel, ceny a odhady – odvětví nehmotná práva a aktiva, bilance a tržní ocenění podniků a provozních jednotek,
ochranné známky, cenné papíry, deriváty, účetní evidence.
Pro obor kriminalistika:
Forenzní biomechanika – extremní dynamické zatěžování organismů
a pády z výšky, počítačová expertiza – počítačové sítě z pohledu úniku
dat, zpřístupňování dat na serverech a prac. stanicích, PDA a MDA zařízení, mobilní telefony, komunikátory, analýza bezpečnosti a bezpečnostních prvků, zranitelnost systému, forenzní audit bezpečnosti IS,
počítačová kriminalita, Internet, kriminalistika – jazyková expertiza
českých textů, kriminalistická balistika, kriminalistika – specializace
biologie, biochemie, imunochemie.
Specializace na společenskou závadnost textů a zástupné symboly.
Pro obor písmoznalectví:
Zkoumání podpisů, expertiza ručního a strojového písma.
Pro obor psychologie:
Forenzní psychologie, pedagogická psychologie, klinická psychologie
dětí a dospělých.
Pro obor sociální vědy:
Pro politologii k posuzování problematiky extremismu a terorismu.

Obor: Doprava, Strojírenství
Ústav
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
IČ:
63987121
tel:
239046900,3
fax:
239046905
e-mail: tomas.hrdlicka@tuv-sud.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Osobní, nákladní a vlečná vozidla a jejich příslušenství.
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Částka 1

Obor: Ekonomika
Ústav
Vysoká škola ekonomická v Praze
Institut oceňování majetku
José Martího 2/407
162 00 Praha 6
IČ:
61384399
tel:
235358569
e-mail: iom@cdms.vse.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
pro účetní evidenci:
– stanovení reálné hodnoty pro účetní účely
pro daňovou a celní problematiku:
– způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi
spojenými osobami pro daňové účely
pro mzdy:
– ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů
pro ceny a odhady:
– oceňování věcí movitých
– oceňování nemovitostí
– oceňování podniků a jejich částí
– oceňování cenných papírů
– posuzování obchodů s cennými papíry
– 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
– 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
– oceňování podnikatelských rizik
– oceňování ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví, výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků, autorských práv a podobných práv právům autorským.
G

G

G

G

Obor: Elektrotechnika
Ústav
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 71 - Troja
IČ:
00001481
tel:
266104444
fax:
284680037
e-mail: obchod@ezu.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro ověřování bezpečnosti
elektrotechnických výrobků pro napětí do 1000 V.

Částka 1
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Obor: Elektrotechnika, Informatika
Ústav
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mezioborových
inženýrských studií
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Rozsah znaleckého oprávnění
Automatické řízení, inženýrská informatika, mechatronika, informační
technologie, přírodovědné inženýrství, technická kybernetika.

IČ: 46747885
tel: 485105892
fax: 485105882

Obor: Elektrotechnika, Chemie, Kriminalistika, Písmoznalectví, Strojírenství
Ústav
Policie České republiky
Kriminalistický ústav Praha
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Elektrotechnika
Chemie
Písmoznalectví
zkoumání ručního písma a zkoumání písma psacích strojů
Strojírenství
Kriminalistika
S rozsahem znaleckého oprávnění pro znalecké posudky vyžadované
ve všech druzích řízení před státními orgány*)
mechanoskopie
trasologie
elektrotechnika
defektoskopie, metalograﬁe a technická diagnostika
balistika
zkoumání ručního písma
zkoumání písma psacích strojů
technické zkoumání dokladů a písemností
technické zkoumání pravosti platidel a cenin
daktyloskopie
chemie
fyzikální chemie
biologie
genetika
antropologie
fonoskopie
zkoumání videozáznamů
zkoumání fotograﬁí a fotograﬁcké techniky
analýza dat a zkoumání nosičů dat
*) Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky podává
znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle
nepodává v řízení o přestupcích. V odvětvích v oboru kriminalistika
jsou prováděna pouze kriminalistická zkoumání.
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Částka 1

Obor: Kriminalistika
Ústav
Policie ČR, Pyrotechnická služba
pošt. schr. 62/PYRO
170 89 Praha 7

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru kriminalistika pro znalecké posudky vyžadované ve všech
druzích řízení před státními orgány a pro znalecké posudky vyžadované orgány ostatních bezpečnostních složek:
pyrotechnika.

IČ:
00007464
tel:
974835901
e-mail: piro@mvcr.cz

Obor: Metrologie
Ústav
Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
IČ:
00177016
tel:
545555291
fax:
545222728
e-mail: lpetraturova@cmi.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Vypracování expertních posudků z oblasti metrologie, posuzování
vhodnosti a správnosti prováděného měření, instalace používaných
měřidel, posuzování technického stavu a funkčnosti měřidel, měřící
techniky, posuzování způsobilosti a úrovně technického vybavení metrologických laboratoří.

Obor: Sociální vědy
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Západočeská univerzita,
Fakulta ﬁlozoﬁcká,
katedra politologie a mezinárodních
vztahů,
katedra antropologie a historických věd
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň

S rozsahem znaleckého oprávnění pro politologii k posuzování problematiky extremismu a terorismu.

IČ:
49777513
tel:
377635001
fax:
377635002
e-mail: strachon@ff.zcu.cz

Obor: Strojírenství, Strojní inženýrství, Technické obory (různé)
Ústav
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec 1
IČ:
46747885
tel:
485353108
fax:
485353535
e-mail: pavla.kholova@vslib.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Strojírenská technologie, konstrukce strojů a zařízení, výrobní systémy
a procesy, automatizované systémy řízení ve strojírenství, aplikovaná
mechanika.

Částka 1

Ústřední věstník
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Obor: Strojírenství, Technické obory (různé), Textilie
Ústav
Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Rozsah znaleckého oprávnění
Textilní inženýrství, textilní technika, textilní materiálové inženýrství,
oděvní technologie, mechanická textilní technologie, chemická technologie zušlechťování, chemická technologie textilní, technologie a řízení oděvní výroby, textilní marketing.

IČ: 46747885
tel: 485105892
fax: 485105882

Obor: Školství
Ústav
Technická univerzita v Liberci
Fakulta pedagogická
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Rozsah znaleckého oprávnění
Učitelství pro základní školy, předškolní a mimoškolní pedagogika,
sociální péče, pedagogika, školský management, aplikovaná matematika, aplikovaná fyzika.

IČ:
46747885
tel:
485352401
fax:
485105882
e-mail: jolana.vrbova@vslib.cz

Obor: Školství a kultura
Ústav
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
oddělení onomastiky
Valentinská 1
116 46 Praha 1
IČ:
68378092
tel:
225391457,465-8
fax:
257531761
e-mail: soudniznalectvi@ujc.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění – jazykověda – ověřování podob
jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich
zápis do osobních dokladů.
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Částka 1

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
Ruská 85
110 05 Praha 10
IČ:
00023841
tel:
271019111
fax:
272740458
e-mail: reditel@ipvz.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
anesteziologie a resuscitace, audiologie a foniatrie, cévní chirurgie,
dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětská
otorinolaryngologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská urologie,
diabetologie, dorostové lékařství, endokrinologie, epidemiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, gastroenterologie, geriatrie, gerontopsychiatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní
lékařství, hygiena a epidemiologie, hygiena dětí a dorostu, pracovní
lékařství, hygiena obecná a komunální, hygiena výživy a předmětů
běžného užívání, chirurgie, vnitřní lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická farmakologie, klinická onkologie,
korektivní dermatologie, návykové nemoci, lékařská mikrobiologie,
lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, dětské
lékařství, plastická chirurgie, hrudní chirurgie, posudkové lékařství,
infekční lékařství, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, revmatologie, sexuologie, veřejné zdravotnictví,
soudní lékařství, maxilofaciální chirurgie, tělovýchovné lékařství,
traumatologie, pneumologie a ftizeologie, urologie, urgentní medicína, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, radiační hygiena, klinická logopedie, klinická psychologie, psychoterapie, zubní lékařství, fyzioterapie, biomedicínské inženýrství,
radiologická fyzika.

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Krajská zdravotní, a.s.
- Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
– soudní lékařství
– určování otcovství na základě krevní zkoušky

IČ:
25488627
tel:
477114011
fax:
472774286
e-mail: sekretariat@mnul.cz

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Univerzita Karlova v Praze,
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ:
00216208
tel:
224964312
fax:
224915413
e-mail: sekretariat@lf1.cuni.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Všeobecné lékařství, posudkové lékařství, stomatologie, ošetřovatelství, specializace ve zdravotnictví – ergoterapie, balneoterapie, zdravotnická technika.

Částka 1
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stránka 23

Přehled změn v oddílu I. seznamu
1. V oborech doprava, strojírenství se mění:
– zápis TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.
2. V oboru ekonomika se mění:
– název Esteem, a.s., na APOGEO Esteem, a.s.
– změna sídla AREAS BRNO spol. s r.o.
– rozsah znal. opráv. ECOJUR, spol. s r.o.
– změna sídla HZ Praha, spol. s r.o.
– rozsah znal. opráv. KPMG Česká republika, s.r.o.
– změna sídla Ostravská znalecká a.s.
– rozsah znal. opráv. PROSCON, s.r.o.
– rozsah znal. opráv. TACOMA Consulting, a.s.
– úprava názvu, sídla a kontaktů TOP AUDITING,
spol. s r.o.
– změna sídla a názvu B. AUDIT, spol. s r.o., na TPA
Horwath Valuation Services s.r.o.
– rozsah znal. opráv. Vysoké školy ekonomické
v Praze, Institut oceňování majetku.
3. V oborech ekonomika, ekologie, právní vztahy
k cizině se mění:
– rozsah znal. opráv. Appraisal services – Znalecký
ústav s.r.o.

7. V oboru kriminalistika se mění:
– zápis Policie ČR Správa hl. m. Prahy OKTE Praha.
– zápis Policie ČR Správa Středočeského kraje OKTE
Kladno.
– zápis Policie ČR Správa Jihočeského kraje OKTE
České Budějovice.
– zápis Policie ČR Správa Západočeského kraje
OKTE Plzeň.
– zápis Policie ČR Správa Severočeského kraje
OKTE Ústí nad Labem.
– zápis Policie ČR Správa Východočeského kraje
OKTE Hradec Králové.
– zápis Policie ČR Správa Jihomoravského kraje
OKTE Brno.
– zápis Policie ČR Správa Severomoravského kraje
OKTE Ostrava.
– název a rozsah znal. opráv. Policejní prezidium ČR,
pyrotechnický odbor na Policie ČR, Pyrotechnická
služba.
8. V oborech potravinářství, zdravotnictví se mění:
– rozsah znal. opráv. a kontakty P&R LAB a.s.
Nově se zapisují do seznamu:

4. V oboru ekonomika, chemie, ochrana přírody se
mění:
– název, sídlo a kontakt Consulting České spořitelny
a.s., na Facility Transactions, a.s.
5. V oborech ekonomika, stavebnictví se mění:
– rozsah znal. opráv. SRM – CONSULT Plzeň, s.r.o.
6. V oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika,
písmoznalectví, strojírenství se mění:
– zápis Policie ČR Kriminalistického ústavu Praha.

1. V oboru ekonomika:
– Equity Solutions Appraisals s.r.o.
– Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
2. V oboru zdravotnictví:
– Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o.
Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oboru ekonomika:
– FINAUDIT s.r.o.

Přehled změn v oddílu II. seznamu
1. V oborech čistota ovzduší, dřevo – zpracování, hutnictví, chemie, keramika, kůže a kožešiny (zpracování), obaly papír, potravinářství, ropa – zpracování, stavebnictví, sklo, strojírenství, technické
obory (různé), textilie, zdravotnictví, zdravotnictví
– ochrana veřejného zdraví, zemědělství se mění:
– rozsah znal. opráv. Státního zdravotního ústavu, p.o.

4. V oboru ekonomika se mění:
– rozsah znal. opráv. Vysoké školy ekonomické
v Praze, Institut oceňování majetku.

2. V oborech doprava, ekonomika, kriminalistika,
písmoznalectví, psychologie, sociální vědy se mění:
– rozsah znal. opráv. Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.
– Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín.

6. V oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika,
písmoznalectví, strojírenství se mění:
– zápis Policie ČR Kriminalistický ústav Praha.

3. V oborech doprava, strojírenství se mění:
– zápis TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.

5. V oboru elektrotechnika se mění:
– rozsah znal. opráv. Elektrotechnického zkušebního
ústavu, s.p.

7. V oborech elektrotechnika, informatika se mění:
– sídlo Technické univerzity v Liberci, Fakulty mezioborových inženýrských studií.
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8. V oboru kriminalistika se mění:
– název a rozsah znal. opráv. Policejní prezidium
ČR, pyrotechnický odbor na Policie ČR, Pyrotechnická služba.
9. V oboru metrologie se mění:
– kontakt Českého metrologického institutu.
10. V oborech strojírenství, strojní inženýrství, technické obory (různé) se mění:
– sídlo Technické univerzity v Liberci, Fakulty
strojní.
11. V oborech strojírenství, technické obory (různé),
textilie se mění:
– sídlo Technické univerzity v Liberci, Fakulty
textilní.
12. V oboru školství se mění:
– sídlo Technické univerzity v Liberci, Fakulty
pedagogické.
13. V oboru zdravotnictví se mění:
– rozsah znal. opráv. Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
– název Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.
– rozsah znal. opráv. Univerzity Karlovy v Praze,
1. lékařské fakulty.

Částka 1

Nově se zapisují do seznamu:
1. V oboru sociální vědy:
– Západočeská univerzita, Fakulta ﬁlozoﬁcká, katedra politologie a mezinárodních vztahů, katedra
antropologie a historických věd.
2. V oboru školství a kultura:
– Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oboru ekonomika:
– Technická univerzita v Liberci, Hospodářská
fakulta.
2. V oborech ekonomika, hutnictví, projektování,
stavebnictví, strojírenství:
– METALCONSULT s.r.o.
3. V oborech chemie, strojírenství, textilie:
– Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.
4. V oborech kriminalistika, sociální vědy:
– Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, katedra sociálních věd a práva.
5. V oborech projektování, stavebnictví:
– Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury.
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P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

