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SDĚLENÍ
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 18. 12. 2007 pod č.j. 257/2007-ODS-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,
třetí doplněk a změny seznamu ústavů publikovaného v částce 2/2004 Ústředního věstníku České republiky.
Doplněk a změny jsou přílohou tohoto sdělení.

Rejstřík třetího doplňku seznamu ústavů
Oddíl I. seznamu
Oddíl II. seznamu
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3
7

Přehled změn v odd. I.

20

Přehled změn v odd. II.

21
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Příloha
ke sdělení Ministerstva spravedlnosti
ze dne 18. 12. 2007, č.j. 257/2007-ODS-Zn
o vydání třetího doplňku a změn seznamu ústavů kvaliﬁkovaných
pro znaleckou a tlumočnickou činnost

Oddíl I. seznamu
Obory: Bezpečnost práce, Paliva, Technické obory (různé)
Ústav
GAS s.r.o.
Novodvorská 803/82
142 00 Praha 4
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

61506192
377539000
377539923
certiﬁkace@gasinfo.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy pro hodnocení bezpečnostně technického stavu plynových zařízení
a zařízení souvisejících, hodnocení příčin poruch, nehod a havárií plynových zařízení a zařízení souvisejících, hodnocení rizik konstrukce,
výroby, instalace, zkoušení a provozu plynových zařízení a zařízení
souvisejících, fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti materiálů
pro konstrukci a výrobu plynových zařízení a zařízení souvisejících,
fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti výrobků v oblasti plynových zařízení a zařízení souvisejících, informační systémy v oboru
plynových zařízení a zařízení souvisejících, vlastnosti plastových materiálů pro aplikaci v rozvodech plynu, protikorozní ochranu plynových
zařízení a zařízení souvisejících, hodnocení provozních parametrů plynových zařízení a zařízení souvisejících a hodnocení technických předpisů a technické dokumentace v oblasti plynových zařízení a zařízení
souvisejících.

Obory: Doprava, Ekonomika, Strojírenství
Ústav
MBL CRASH EXPERT s.r.o.
Arbesova 1264
293 01 Mladá Boleslav II
IČ:
27598713
tel:
603768999, 602434082
e-mail: jiri.gregora@seznam.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění:
pro dopravu silniční a městskou,
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění:
pro ceny a odhady motorových vozidel,
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnění:
pro strojírenství všeobecné, technický stav motorových vozidel.

Obory: Doprava, Ekonomika, Strojírenství
Ústav
V.V.V. Expert a.s.
Palackého nám. 90
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ:
27237788
tel/fax: 315721886
e-mail: info@expertas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění pro dopravu silniční a městskou pro:
- posuzování příčin dopravních nehod.
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- ceny a odhady motorových vozidel
- ceny a odhady historických vozidel
- oceňování strojů a technologických celků.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- posuzování technického stavu motorových vozidel
- posuzování technického stavu strojů a technologických celků.
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Obory: Doprava, Ekonomika, Energetika, Stavebnictví, Projektování, Zdravotnictví
Ústav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
interakce dopravních prostředků s dopravními cestami.
V oboru ekonomika
oceňování nemovitostí.
V oboru energetika
přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.).
V oboru projektování
statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie
staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně
zakládání staveb.
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
Ústav
1. Znalecká a.s.
Mozartova 679/21
460 01 Liberec 2
IČ:
25488350
tel/fax: 485107807
e-mail: vlcek@1znalecka.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
- oceňování nemovitostí a staveb,
- oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části,
- posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů,
- oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů,
dopravních prostředků, spotřebního zboží,
- oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků,
- oceňování ﬁnančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů
a obchodních podílů,
- oceňování pohledávek,
- oceňování obchodního jmění při přeměnách společností,
- přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně
zpracovávání zpráv,
- přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi
minoritními a majoritními akcionáři,
- přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku,
- stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru
cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení,
- zjišťování hodnot vypořádacích podílů.

Obor: Ekonomika
Ústav
AUDITIA spol. s r.o.
Pod Kaštany 2294/23
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ:
18827853
tel/fax: 452212367
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.
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Obor: Ekonomika
Ústav
Euro-Trend, s.r.o.
Senovážné náměstí 978/23
110 00 Praha 1
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

61500542
224235545
224234288
eurotrend@eurotrend.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
- oceňování nemovitostí a staveb,
- oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání
smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části,
- posuzování proveditelnosti a rentability investičních
projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových
staveb a podnikatelských záměrů,
- oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení,
strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží,
- oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně
technických a obchodních poznatků,
- oceňování ﬁnančního majetku včetně cenných papírů, jejich
derivátů a obchodních podílů,
- oceňování pohledávek,
- oceňování obchodního jmění při přeměnách společností,
- přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně
zpracovávání zpráv,
- přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi
minoritními a majoritními akcionáři,
- přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku,
- stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na
odkoupení,
- zjišťování hodnot vypořádacích podílů,
- účetní evidenci:
- české a mezinárodní účetní standardy ,
- účetnictví podnikatelů, ﬁnančních institucí, organizací veřejného
sektoru,
- inventarizaci a ekonomické rozbory,
- stanovení reálné hodnoty pro účetní účely,
- 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,
- mzdy:
- ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžitých příjmů.

Obor: Ekonomika
Ústav
ZNALEX, s.r.o.
V Jámě 5/699
110 00 Praha 1
IČ:
26099306
tel:
602145719, 603946688
e-mail: znalex@znalex.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- oceňování podniku a jeho části,
- oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů,
- oceňování ﬁnančního a nehmotného majetku,
- oceňování pohledávek,
- účetnictví a inventarizace,
- ﬁnanční expertiza.
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Obory: Ekonomika, Elektronika, Elektrotechnika, Patenty a vynálezy, Služby, Spoje,
Technické obory (různé)
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3
IČ:
44793456
tel/fax: 222781111
e-mail: zizala@znalecky-ustav.cz

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy o oceňování podniků a jejich částí, hmotného movitého
majetku, nehmotného majetku, nemovitostí, průmyslových a majetkových práv, know-how, ochranných známek, patentů a vynálezů,
cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, pohledávek a závazků
z obchodního styku, obchodních podílů a účastí v obchodních společnostech, přístrojů, strojů, strojního zařízení a technologických
celků, dopravních prostředků, služeb a jiných produktů podnikatelské činnosti, pojistných rizik, ekologických zátěží a škod, elektronických a elektrotechnických výrobků, ztrát spojených s přerušením
provozu, podnikatelských záměrů, posuzování a oceňování produkce podniku, posuzování bonity podniků; dále pro zvukovou a reprodukční techniku, elektronické hudební nástroje a aparatury, rádiové
a televizní přijímače.

Obory: Ekonomika, Ochrana přírody, Stavebnictví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí (včetně nadpovrchových a podpovrchových
součástí nemovitostí, ekologických zátěží, rozpočtování a práv spojených s nemovitostmi).

Jokl Appraisal, v.o.s.
Na Ořechovce 476/60
162 00 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

27870031
224315849
224316126
m.v.jokl@jokl-appraisal.cz

V oboru ochrana přírody
pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
V oboru stavebnictví
pro posuzování technického stavu staveb (včetně diagnostiky vad
a poruch, posuzování rekonstrukcí staveb, technického zařízení budov
a vnitřního životního prostředí staveb).

Obor: Kybernetika
Ústav
Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Odvětví výpočetní technika se zaměřením na poskytování služeb
v oblasti analýzy a posuzování bezpečnostních rizik informačních
systémů.

63672774
221628400
221628401
znalecky.ustav@rac.cz

Obor: Zdravotnictví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Genomac International, s.r.o.
Hošťálkova 42
169 00 Praha 6

S rozsahem znaleckého oprávnění pro
- genetiku
- analýzy DNA včetně určování genetické identity.

IČ:
tel:
fax:
e-mail:

26475821
224458048-7
224458021
info@genomac.cz
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Oddíl II. seznamu
Obor: Bezpečnost práce
Ústav
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská ul. č. 9
116 52 Praha 1
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

00025950
221015845
224238550
vubpmail@mbox.vol.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
posuzování vybraných faktorů pracovních podmínek a pracovního
prostředí
- hluk,
- mikroklima a klimatizovaná pracoviště,
- pracovní zátěž,
- ergonomie pracoviště,
- požadavky na pracovní místo,
- požadavky na pracovní místo se zobrazovací jednotkou,
- škodliviny v pracovním ovzduší,
- psychická zátěž při práci
- vnucené tempo,
- monotonie
- technické požadavky a požadavky na používání osobních ochranných
pracovních prostředků pro ochranu očí a obličeje, hlavy, dýchacích
orgánů, těla, rukou a nohou
- měření hluku strojních zařízení a pracovišť
- měření doběhových časů u strojních zařízení
- posuzování technické bezpečnosti strojů a strojních zařízení
- posuzování mechanické bezpečnosti strojů a strojních zařízení
- technické požadavky na používání pomocných stavebních
konstrukcí
- pracovních a podpěrných lešení,
- pojízdných lešení,
- trubek a spojek,
- žebříků
- bezpečná práce ve výškách, požadavky na používání osobního
a kolektivního zajištění.

Obory: Čistota ovzduší, Ekonomika, Lesní hospodářství, Ochrana přírody,
Vodní hospodářství, Zemědělství, Zdravotnictví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
252 43 Průhonice u Prahy
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

67985939
271015111
267750031
ibot@ibot.cas.cz

Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách
a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných
územích; možnosti a způsoby hospodaření v chráněných územích,
hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních
záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní
prostředí, obhospodařování vodních nádrží a rybníků a jeho dopad
na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních
tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové
choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů,
kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu
území.
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Obory: Čistota ovzduší, Doprava, Chemie, Lesní hospodářství, Ochrana přírody,
Patenty a vynálezy, Vodní hospodářství, Zemědělství
Ústav
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, v.v.i.
sídlo:
Strnady 136
252 02 Jíloviště
korespondence:
156 04 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

020702
257921643
257921444
admin@vulhm.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Poškozování lesních porostů imisemi, technologie a mechanizace
dopravy dříví, výstavba a údržby lesních cest, aplikace pesticidů
v ochraně lesa, hnojení lesních porostů umělými hnojivy, genetika,
šlechtění a introdukce dřevin, fytocenóza dřevin, obnova, ošetřování a výchova porostů, semenářství, ochrana dřevin a dřevní hmoty
proti biotickým a abiotickým včetně aplikace pesticidů, technologie
a mechanizace prací ve školkách, při obnově porostů, těžbě a soustřeďování dříví a ve výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana a péče
o zvěř, lov zvěře a škody zvěří, poškozování porostů imisemi, projektování ASŘ, poškozování lesních porostů imisemi, ochrana lesních
dřevin proti biotickým a abiotickým činitelům včetně aplikace pesticidů, narušení fytocenózy lesních dřevin, chov a péče o lovnou zvěř,
technologie a mechanizace prací v lesních školkách, v obnově lesních
porostů, v dopravě dříví a ve výstavbě a údržbě lesních cest, škody
způsobené lesnickou činností na zdrojích vody, chov lovné zvěře, její
ochrana, péče o lov.

Obory: Doprava
Ústav
Drážní inspekce
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Posuzování příčin vzniku mimořádných událostí v oblasti:
- drážní železniční doprava (organizace práce a výkon dopravní
služby),
- drážní železniční hnací vozidla,
- drážní železniční vozidla,
- stavba a údržba tratí (železniční svršek a spodek, stavby na dráze),
- železniční sdělovací a zabezpečovací technika,
- posouzení vzájemného vztahu železničního svršku a železničních
vozidel při vykolejení,
- bezpečnost práce při provozování železniční drážní dopravy.

75009561
224805444
224805428
mail@dicr.cz

Obory: Doprava, Ekonomika, Energetika, Stavebnictví, Projektování, Zdravotnictví
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek

V oboru doprava
interakce dopravních prostředků s dopravními cestami.

IČ:
tel:
fax:
e-mail:

V oboru energetika
přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové
potrubí, nádrže, stožáry apod.).

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

V oboru ekonomika
oceňování nemovitostí.

V oboru projektování
statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie
staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně
zakládání staveb.
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.
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Obory: Doprava, Ekonomika, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství,
Vodní hospodářství
Ústav
Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního
inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
00216305
tel:
541146001
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních nehod.
V oboru ekonomika
ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování strojů,
zařízení a technologických celků, oceňování movitého majetku.
V oboru projektování.
V oboru stavebnictví
stavby dopravní, obytné, průmyslové, vodní, zemědělské, stavební
odvětví různá, stavby občanské.
V oboru strojírenství
strojírenství všeobecné.
V oboru vodní hospodářství
čistota vod a meliorace.

Obory: Doprava, Spoje
Ústav
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta dopravní,
Ústav soudního znalectví v dopravě
Konviktská 20
110 00 Praha 1
IČ:
68407700
tel:
24359520
e-mail: znalectvi@fd.cvut.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění pro: dopravní technologii
a spoje, logistiku v dopravě a telekomunikacích, dopravní
inženýrství a spoje, dopravní infrastrukturu v území, management
a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci v dopravě
a telekomunikacích, technologii a management a ekonomiku
dopravy a telekomunikací, dopravní systémy a techniku, inženýrskou
informatiku a pro dopravu silniční a městskou se specializací na
posuzování příčin dopravních nehod a protismykových vlastností
vozovek, pro dopravní stavby se specializací pro posuzování
pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy, stejně tak
posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel ve vztahu
k bezpečnosti silničního provozu.
V oboru spoje
s rozsahem znaleckého oprávnění pro: dopravní technologii a spoje,
logistiku v dopravě a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje,
dopravní infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy
a telekomunikací, automatizaci v dopravě a telekomunikacích,
technologii a management a ekonomiku dopravy a telekomunikací,
dopravní systémy a techniku, inženýrskou informatiku.

Obory: Ekonomika, Ochrana přírody, Stavebnictví
Ústav
Jokl Appraisal, v.o.s.
Na Ořechovce 476/60
162 00 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

27870031
224315849
224316126
m.v.jokl@jokl-appraisal.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí (včetně nadpovrchových a podpovrchových
součástí nemovitostí, ekologických zátěží, rozpočtování a práv
spojených s nemovitostmi).
V oboru ochrana přírody
pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
V oboru stavebnictví
pro posuzování technického stavu staveb (včetně diagnostiky vad
a poruch, posuzování rekonstrukcí staveb, technického zařízení budov
a vnitřního životního prostředí staveb).
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Obory: Ekonomika, Ochrana přírody, Vodní hospodářství, Zemědělství
Ústav
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Praha, v.v.i.
Žabovřeská ul. 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

027049
257921947
257921246
info@vumop.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Meliorace a půdoznalství - hodnocení kvality půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půdy, oceňování půdy, ochrana půdy
před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd,
rekonstrukce melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody
v půdě a krajině, komplexní pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním.

Obory: Ekonomika, Služby
Ústav
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Národohospodářská fakulta
nám. W. Churchilla 4/1938
130 67 Praha 3
IČ:
tel:
fax:

61384399
224095501
224221718

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- posuzování dodržování ﬁskálních pravidel
- posuzování procesů v oblasti peněžnictví a bankovnictví
- posuzování úvěrových případů
- posuzování vztahů v oblasti pojišťovnictví
- posuzování dodržování pravidel pří řízení a správě podniků
- posuzování dodržování pravidel kolektivního investování
- posuzování veřejných výběrových řízení
- posuzování privatizačních postupů
- posuzování nakládání s veřejnými prostředky
- posuzování činnosti investičních společností a podílových fondů
- oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů,
dopravních prostředků, spotřebního zboží
- oceňování věcí nemovitých
- oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo
nájmu podniku nebo jeho části
- oceňování cenných papírů
- posuzování obchodů s cennými papíry
- posuzování efektivnosti správy majetku
- managementu podnikatelské sféry a veřejných služeb
- přezkoumávání oprávněnosti ﬁnančního podnikání
- právní aspekty podnikatelské činnosti
- posuzování mezinárodních politických vztahů a dodržování mezinárodních
smluv
- posuzování mezinárodních ekonomických vztahů a dodržování mezinárodních smluv
- posuzování dodržování pravidel hospodářské soutěže a antimonopolního
chování
- posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické
efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů
- oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických
a obchodních poznatků
- oceňování ﬁnančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů
a obchodních podílů
- oceňování pohledávek
- oceňování obchodního jmění při přeměnách společností
- přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání zpráv
- přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři
- přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku
- stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných
papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení
- zjišťování hodnot vypořádacích podílů.
V oboru služby s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- posuzování poskytování obchodních služeb
- posuzování dodržování pravidel ochrany spotřebitele
- posuzování ochrany životního prostředí
- posuzování oprávněnosti poskytování sociálních služeb a posuzování jejich
úrovně.
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Obory: Elektronika, Elektrotechnika, Kybernetika
Ústav
Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Chaberská 57
182 51 Praha 8
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Mikroelektronické a mikrovlnné soustavy, kvantová elektronika, infračervené záření, syntéza mikroelektrotechnických a mikrovlnných soustav, využití pro samočinné počítače, optimalizace těchto soustav.

67985882
284681804
284680222
ure@ure.cas.cz

Obor: Elektrotechnika
Ústav
Ústav pro elektrotechniku AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Silnoproudá elektrotechnika z oboru elektrických strojů, transformátorů, vysokého napětí, modelové techniky, elektrická pevnost, dielektrika.

67985866
266052054
286890433
institute@iee.cas.cz

Obor: Geologie
Ústav

Rozsah znaleckého oprávnění

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Geomechanika, geodynamika, lokální seismicita (přirozená a indukoV Holešovičkách 41
vaná, technické odpaly), inženýrská geologie (stabilita svahů a skal182 09 Praha 8
ních stěn), mineralogie, tuhá paliva, zpracování odpadů a materiálové
inženýrství (kompozitní materiály).
IČ:
67985891
tel:
266009111
fax:
284680105
e-mail: irsm@irsm.cas.cz

Obory: Geochemie, Geologie
Ústav
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6 - Lysolaje
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Geologické procesy, paleontologie, geochemie životního prostředí.

67985831
233087111
220922670
inst@gli.cas.cz

Obor: Chemie
Ústav
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

61388955
286583014
286582307
director@jh-inst.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Kvantová chemie, teoretická chemie, molekulová a elektronová spektroskopie, fotochemie, hmotnostní spektrometrie, dynamika a kinetika
chemických reakcí, elektrochemie, elektrochemická instrumentace,
homogenní a heterogenní katalýza, sorpce, chemie a fyzika povrchů
pevných látek.
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Obor: Chemie
Ústav
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Hydrodynamika jednofázového a dvoufázového toku v chemických
zařízeních - extrakce - míchané kolonové reaktory - míchání sypkých
hmot - chemická termodynamika vícefázových systémů, destilace.

67985858
220390111
220920661
icecas@icpf.cas.cz

Obor: Chemie
Ústav
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Zákonitosti přípravy, přeměn vlastností a chování makromolekulárních
látek.

61389013
296809111
296809410
ofﬁce@imc.cas.cz

Obory: Chemie, Zemědělství
Ústav
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
250 68 Řež u Prahy
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Anorganické sloučeniny a materiály, anorganické reakce v roztocích
a taveninách, katalyzované reakce, elektrochemie.

61388980
266172000
220941502
sekretar@iic.cas.cz

Obory: Chemie, Zdravotnictví
Ústav
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo 2
166 10 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Přírodní látky, organické syntézy, molekulární spektroskopie, chemie
bílkovin a molekulární biologie.

61388963
220183111
224310090
uochb@uochb.cas.sz

Obory: Jaderná fyzika, Zdravotnictví, Zemědělství
Ústav
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Královopolská 135
612 65 Brno 12
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

68081707
541517111
541211293
ibp@ibp.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Obecná biofyzika.
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Obor: Kybernetika
Ústav
Ústav teorie informace
a automatizace AV ČR, v.v.i.
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Technická kybernetika.

67985556
266053111
286890378
utia@utia.cas.cz

Obor: Meteorologie
Ústav
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Astronomie, astrofyzika, vlivy Slunce na procesy na Zemi, přístrojová
technika v těchto oborech.

67985815
323649201
323620110
dpivova@asu.cas.cz

Obor: Meteorologie
Ústav
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Boční II/1401
141 31 Praha 4
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Všeobecná cirkulace atmosféry, fyzika mezní vrstvy atmosféry, fyzika
oblaků a srážek.

68378289
272764336
272763745
ufa@ufa.cas.cz

Obory: Ochrana přírody, Vodní hospodářství
Ústav
Hydrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Na sádkách 7
370 05 České Budějovice
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

60077387
387775881
385310248
hbu@hbu.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Hydrobiologie, zejména přehradních nádrží, posuzování chemických,
biologických a mikrobiologických parametrů kvality vody, prognózy
vývoje kvality vody a eutroﬁzace v nádržích a soustavách, vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění, hodnocení rybích obsádek
nádrží.
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Obory: Ochrana přírody, Vodní hospodářství
Ústav
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30/2582
160 62 Praha 6
IČ:
00020711
tel:
220197111
e-mail: info@vuv.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ochrana přírody
pro ochranu vodních ekosystémů a vodního bohatství, ochranu a užívání prostředí vod, revitalizace, ochranu a posuzování vodních zdrojů,
hodnocení rizik užívání vodních ekosystémů, způsob čištění a likvidace
odpadních vod, kalů a odpadů, režim oběhu povrchových a podzemních vod, užívání vod, revitalizace, informační systémy ve vodním
hospodářství a vazbu na informační systémy životního prostředí, ekologická rizika pro ochranu vod, výstavbu a provoz jaderných elektráren
v problematice vodního hospodářství, ochrany prostředí vody a vodního bohatství.
V oboru vodní hospodářství
pro jakost vody a procesy jejích změn z hlediska fyzikálních, chemických, biologických a radiochemických charakteristik, ochranu zdrojů
vody, úpravu vody a vodárenství, čištění a likvidace odpadních vod,
kalů a odpadů, vodohospodářské soustavy a jejich provoz, hydrauliku
vodních toků a vodohospodářských děl, hydrologii a režim oběhu povrchových a podzemních vod, čistotu vod, informační systémy ve vodním
hospodářství a vazbu na informační systémy životního prostředí, ekologická rizika pro ochranu vod, výstavbu a provoz jaderných elektráren
ve vztahu k vodnímu hospodářství, a ochraně prostředí vody a vodního
bohatství.

Obory: Ochrana přírody, Zemědělství
Ústav
Ústav ekologie krajiny AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice

Rozsah znaleckého oprávnění
Rozsah a hloubka škodlivých vlivů průmyslových imisí na volně rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, rozsah a charakter záporných
a kladných vlivů lidské činnosti na strukturu a funkci krajiny.

tel:
387775623
e-mail: ile@uek.cas.cz

Obory: Potravinářství, Strojírenství, Zdravotnictví
Ústav
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 7
102 31 Praha 10 - Hostivař

Rozsah znaleckého oprávnění
Nutriční hodnoty, cizorodé látky v potravinách, vitamíny, potravinářské
strojírenství, biopreparáty a enzymy.

IČ:
00027022
tel:
296792111
e-mail: vupp@vupp.cz

Obory: Stavebnictví, Strojírenství, Zemědělství
Ústav
Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i.
Drnovská 507
P.O.BOX 54
161 01 Praha 6 - Ruzyně
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

00027031
233022274
233312507
vuzt@bon.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení.
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Obor: Školství
Ústav
Výzkumný ústav pedagogický
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

00022161
261341444
261341480
vuppraha@vuppraha.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Koncepce a obsah všeobecného vzdělávání v oblasti předškolního,
základního, gymnaziálního a speciálního vzdělávání (vzdělávací programy pro jednotlivé stupně a typy škol a pro konkrétní oblasti vzdělávání - vyučovací předměty); vzdělávání národnostních menšin, dokumenty související se vzděláváním - metodické pokyny, učebnice.

Obor: Školství a kultura
Ústav
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i.
Královopolská 147
612 64 Brno
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Archeologie.

68081758
541514101
541514123
sekretariat@iabrno.cz

Obor: Školství a kultura
Ústav
Ústav dějin AV ČR, v.v.i.
Husova 4
110 00 Praha 1
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Architektura, staré umění, novodobé umění, užité umění, tvorba životního prostředí.

68378033
222220099
222221654
arthists@site.cas.cz

Obor: Technické obory (různé)
Ústav
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Vlastnosti polovodičů, kovů, dielektrik, magnetických látek, vývojového plazmatu a elementárních částic, vlastnosti látek při nízkých teplotách a ultravysokých tlacích.

68378271
266051111
286890527
fzu@fzu.cz

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

65269705
532232111
543211185
fnbrno@fnbrno.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
- alergologie,
- anesteziologie a resuscitace,
- dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie,
- dětské lékařství,
- gynekologie a porodnictví,
- chirurgie,
- imunologie,
- klinická hematologie,
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- klinická onkologie,
- mikrobiologie,
- nefrologie,
- neurochirurgie,
- neurologie,
- oftalmologie,
- ortopedie,
- otorinolaryngologie,
- patologická anatomie,
- plastická chirurgie,
- plicní nemoci a tuberkulóza,
- revmatologie,
- určování otcovství na základě krevní zkoušky.

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

00064203
224431001
224431005
reditelstvi@fnmotol.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
- alergologie a klinická imunologie
- anesteziologie a resuscitace
- angiologie
- audiologie a foniatrie
- cévní chirurgie
- dermatovenerologie
- dětská a dorostová psychiatrie
- dětská dermatovenerologie
- dětská gastroenterologie a hepatologie
- dětská gynekologie
- dětská chirurgie
- dětská kardiologie
- dětská nefrologie
- dětská neurologie
- dětská onkologie a hematoonkologie
- dětská otorinolaryngologie
- dětská radiologie
- dětská urologie
- dětské lékařství
- diabetologie
- endokrinologie
- gastoenterologie
- gynekologie a porodnictví
- hematologie a transfúzní lékařství
- hrudní chirurgie
- chirurgie
- infekční lékařství
- intenzívní medicína
- intervenční radiologie
- kardiochirurgie
- kardiologie
- klinická biochemie
- klinická onkologie
- lékařská genetika
- lékařská mikrobiologie
- maxilofaciální chirurgie
- nefrologie
- neonatologie
- neurochirurgie
- neurologie
- neuroradiologie
- nukleární medicina
- oftalmologie
- otorinolaryngologie
- ortopedie
- paliativní medicína a léčba bolesti
- patologická anatomie
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- praktické lékařství pro dospělé
- radiační onkologie
- radiologie a zobrazovací metody
- rehabilitační a fyzikální medicína
- reprodukční medicína
- revmatologie
- tuberkulóza a respirační nemoci
- úrazová chirurgie (traumatologie)
- urgentní medicina
- urologie
- veřejné zdravotnictví
- vnitřní lékařství
- laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
- nemocniční lékárenství.

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91
181 03 Praha 8 - Bohnice

Rozsah znaleckého oprávnění
Psychiatrie, klinická psychologie, duševní (mentální) hygiena.

IČ:
00023752
tel/fax: 266003366
e-mail: klinika@pcp.lf3.cuni.cz

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

61383082
973203111
224313327
info@uvn.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
- gynekologie
- chirurgie
- neurochirurgie
- patologie a soudní lékařství
- psychiatrie a klinická psychologie
- gastroenterologie
- kardiologie
- nefrologie

Obor: Zemědělství
Ústav
Entomologický ústav AV ČR, v.v.i.
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Ekologie, fyziologie, patologie, toxikologie hmyzu.

60077395
385300350
385300354
entu@entu.cas.cz

Obor: Zemědělství
Ústav
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

61389030
220390111
220390456
machackova@ueb.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Fyziologie, genetika a patologie rostlin se zvláštním zřetelem k virologii.
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Obor: Zemědělství
Ústav
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Rumburská 89
277 21 Liběchov
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Fyziologie a genetika hospodářských zvířat.

67985904
315639511
315697186
uzfg@iapg.cas.cz

Obor: Zemědělství
Ústav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
IČ:
tel:
fax
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Genetika, šlechtění, semenářství, agroekologie, fyziologie rostlin,
ochrana rostlin, výživa rostlin.

00027006
233022111
233310636
cropscience@vurv.cz

Obor: Zemědělství
Ústav
Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, veřejná výzkumná instituce
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice

Rozsah znaleckého oprávnění
Dendrologie, sadovnictví a okrasné zahradnictví.

IČ:
00027073
tel:
296528111
e-mail: vukoz@vukoz.cz

Obory: Zemědělství, Zdravotnictví
Ústav
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
IČ:
tel:
fax.
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění
Zákonitosti množení, látková přeměna, genetické otázky u mikroorganismů, vzájemné vztahy a vztahy k vnějšímu prostředí u mikroorganismů, fyziologie a patofyziologie nervové soustavy vývojová fyziologie
a patofyziologie.

61388971
241061111
244471286
mbu@biomed.cas.cz

Obory: Zemědělství, Zdravotnictví
Ústav
Parazitologický ústav AV ČR, v.v.i.
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

60077409
387771111
385300388
paru@paru.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Biologická podstata parazitismu, prostorová struktura a dynamika přírodních ohnisek nákaz.
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Obory: Zemědělství, Zdravotnictví
Ústav
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 70
621 32 Brno
IČ:
tel:
fax:
e-mail:

00027162
541321241
541211229
vri@vri.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Choroby a nákazy hospodářských zvířat přenosné na lidi.
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Přehled změn v oddílu I. seznamu
1. V oborech bezpečnost práce, paliva, technické obory
(různé) se mění:
- sídlo a kontakt společnosti GAS s.r.o.
2. V oborech doprava, ekonomika, strojírenství se mění:
- sídlo a kontakt společnosti V.V.V. Expert a.s.

6. V oborech ekonomika, ochrana přírody, stavebnictví,
strojírenství se mění:
- změna právní formy Jokl Appraisal, v.o.s., a doplnění IČ.
(původně: fa Jokl Appraisal, odhadcovská kancelář, prof.
ing. Miloslav Jokl, DrSc., ing. Miloslav Jokl, Ph.D., Praha
6.)

3. V oborech doprava, ekonomika, energetika, stavebnictví, projektování, zdravotnictví se mění:
- název Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky.

7. V oboru kybernetika se mění:
- sídlo společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o.

4. V oboru ekonomika se mění:
- právní forma společnosti 1. Znalecká a.s.
- sídlo společnosti AUDITIA spol. s r.o.
- sídlo a rozsah znaleckého oprávnění Euro-Trend, s.r.o.
- sídlo společnosti ZNALEX, s.r.o.

1. V oborech doprava, ekonomika, strojírenství:
- MBL CRASH EXPERT s.r.o.

5. V oborech ekonomika, elektronika, elektrotechnika,
patenty a vynálezy, služby, spoje, technické obory
(různé) se mění:
- e-mail společnosti INFOS, spol. s r.o.

Nově se zapisují do seznamu:

2. V oboru zdravotnictví:
- Genomac International, s.r.o.

Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oborech doprava, ekonomika, strojírenství:
- AUTOCRASH EXPERT v.o.s.
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Přehled změn v oddílu II. seznamu
1. V oboru bezpečnost práce se mění:
- název Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
2. V oborech čistota ovzduší, ekonomika, lesní hospodářství, ochrana přírody, vodní hospodářství, zemědělství, zdravotnictví se mění:
- název Botanického ústavu AV ČR.
3. V oborech čistota ovzduší, doprava, chemie, lesní hospodářství, ochrana přírody, patenty a vynálezy, vodní
hospodářství, zemědělství se mění:
- název Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, Jíloviště-Strnady.
4. V oboru doprava se mění:
- sídlo a kontakt Drážní inspekce.
5. V oborech doprava, ekonomika, energetika, stavebnictví, projektování, zdravotnictví se mění:
- název Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky.
6. V oborech doprava, ekonomika, projektování, stavebnictví, strojírenství, vodní hospodářství se mění:
- rozsah znaleckého oprávnění Vysokého učení technického v Brně - Ústavu soudního inženýrství.
7. V oborech doprava, spoje se mění:
- e-mail Českého vysokého učení technického v Praze,
Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě.
8. V oborech ekonomika, ochrana přírody, stavebnictví
se mění:
- změna právní formy Jokl Appraisal, v.o.s., a doplnění
IČ.
(původně: fa Jokl Appraisal, odhadcovská kancelář,
prof. ing. Miloslav Jokl, DrSc., ing. Miloslav Jokl,
Ph.D., Praha 6.)
9. V oborech ekonomika, ochrana přírody, vodní hospodářství, zemědělství se mění:
- název a e-mail Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha.
10. V oborech ekonomika, služby se mění:
- název Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty
národohospodářské.
11. V oborech elektronika, elektrotechnika, kybernetika
se mění:
- název Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR.
12. V oboru elektrotechnika se mění:
- název Ústavu pro elektrotechniku AV ČR.
13. V oboru geologie se mění:
- název Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.
14. V oborech geochemie, geologie se mění:
- název Geologického ústavu AV ČR.

15. V oboru chemie se mění:
- název Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
AV ČR.
- název Ústavu chemických procesů AV ČR.
- název Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
16. V oborech chemie, zemědělství se mění:
- název Ústavu anorganické chemie AV ČR.
17. V oborech chemie, zdravotnictví se mění:
- název Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
18. V oborech jaderná fyzika, zdravotnictví, zemědělství
se mění:
- název Biofyzikálního ústavu AV ČR.
19. V oboru kybernetika se mění:
- název Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.
20. V oboru meteorologie se mění:
- název Astronomického ústavu AV ČR.
- název Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.
21. V oborech ochrana přírody, vodní hospodářství se
mění:
- název Hydrobiologického ústavu AV ČR.
- název Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka.
22. V oborech ochrana přírody, zemědělství se mění:
- název Ústavu ekologie krajiny AV ČR.
23. V oborech potravinářství, strojírenství, zdravotnictví
se mění:
- název Výzkumného ústavu potravinářského Praha.
24. V oborech stavebnictví, strojírenství, zemědělství se
mění:
- název Výzkumného ústavu zemědělské techniky.
25. V oboru školství se mění:
- sídlo a kontakt Výzkumného ústavu pedagogického.
26. V oboru školství a kultura se mění:
- název Archeologického ústavu AV ČR v Brně.
- název Ústavu dějin AV ČR.
27. V oboru technické obory (různé) se mění:
- název Fyzikálního ústavu AV ČR.
28. V oboru zdravotnictví se mění:
- rozsah znaleckého oprávnění Fakultní nemocnice
Brno.
- název Psychiatrického centra v Praze.
- rozsah znaleckého oprávnění Ústřední vojenské
nemocnice Praha.
29. V oboru zemědělství se mění:
- název Entomologického ústavu AV ČR.
- název Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
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- název Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.
- název Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
- název Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví.
30. V oborech zemědělství, zdravotnictví se mění:
- název Mikrobiologického ústavu AV ČR.
- název Parazitologického ústavu AV ČR.
- název Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

částka 1

Nově se zapisují do seznamu:
1. V oboru zdravotnictví:
- Fakultní nemocnice v Motole.
Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oborech bezpečnost práce, strojírenství, těžba:
- ÚVR Mníšek pod Brdy a.s.
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