Ročník 2004

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK
ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 2

Rozeslána dne 14. října 2004

Cena 258,- Kč

O B S A H:
S d ě l e n í Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. července 2004, č. j. 228/2003-Zn podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle § 6 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů o vydání SEZNAMU ÚSTAVŮ KVALIFIKOVANÝCH PRO ZNALECKOU ČINNOST
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částka 2

Sdělení
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 13. července 2004
pod č. j. 228/2003-Zn podle § 21 zák. 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, seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.

V prvním oddílu seznamu jsou zařazeny ústavy (pracoviště)
specializované pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1
citovaného zákona.
Ve druhém oddílu seznamu jsou zařazeny vědecké ústavy,
vysoké školy a instituce, od nichž mohou státní orgány ve
zvlášť obtížných případech požádat zpracování znaleckého
posudku za podmínek stanovených v ustanovení § 21 odst. 2
citovaného zákona.

Tím pozbývají platnosti:
- seznam ústavů publikovaný v částce 5, ročník 1986 Ústředního věstníku ČSR (Sdělení z 27. června 1986, č. j. 20/86Org)
- změny a doplňky seznamu ústavů: první doplněk publikovaný v částce 3, ročník 1988 Ústředního věstníku (Sdělení
z 16. 3. 1988, č. j. 20/88-Org), druhý doplněk publikovaný
v částce 1, ročník 1990 Ústředního věstníku (Sdělení z 9.
3. 1990, č. j. 68/90-Org), třetí doplněk publikovaný v částce 2, ročník 1993 Ústředního věstníku (Sdělení z 9. 4. 1993,
č. j. 159/93-OOD), čtvrtý doplněk publikovaný v částce 4,
ročník 1995 Ústředního věstníku (Sdělení z 1. 6. 1995, č. j.
110/95-OOD), pátý doplněk publikovaný v částce 4, ročník
2000 Ústředního věstníku (Sdělení z 10. 11. 2000, č. j. 150/
2000-OOD).

Rejstřík seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.
Oddíl I.
Bezpečnost práce
Doprava
Drahé kovy a kameny
(zkoušení pravosti
a ryzosti)
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Hutnictví
Chemie
Kriminalistika
Kybernetika
Ochrana přírody
Paliva
Patenty a vynálezy
Písmoznalectví
Požární ochrana
Projektování
Pyrotechnika
Služby
Spoje
Stavebnictví
Strojírenství
Školství a kultura
Technické obory (různé)
Telekomunikací a pošt
Textilie
Tlumočnictví
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zařízení národní obrany
a bezpečnosti
Zdravotnictví
Zemědělství

19
19

21
21
37
37
38
39
39
40
41
42
43
44
44
45
48
48
49
49
49
54
57
37
58
58
59
60
60
61
62
62

Oddíl II.
Automatizace
Bezpečnost práce
Biologie
Čistota ovzduší
Doprava
Drahé kovy (zkoušení
pravosti a ryzosti)
Dřevařské inženýrství
Dřevo - zpracování
Ekologie
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Geodézie a kartografie
Geodézie, kartografie
a geografie pro potřeby
obrany státu
Geochemie
Geologické práce
Geologie
Geomatika
Historie
Hutnictví
Hydrologie
Chemie
Chemická odvětví
(různá)
Informační technologie
Informatika
Jaderná fyzika
Keramika
Klimatologie
Koroze a ochrana proti
korozi

65
65
67
67
70
74
75
75
76
77
83
85
89
91

92
94
94
94
94
95
95
98
99
106
106
107
107
108
109
110

Krajinné inženýrství
Kriminalistika
Kultura
Kůže a kožešiny
Kybernetika
Lesní hospodářství
Lesní inženýrství
Matematika
Meteorologie
Metrologie
Obaly
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody
Paliva
Papír
Patenty a vynálezy
Pedagogické školství
Písmoznalectví
Polygrafie
Potravinářství
Požární ochrana
Právní vztahy k cizině
Projektování
Psychologie
Pyrotechnika
Ropa - zpracování
Sklo
Služby
Sociální vědy
Spoje
Společensko - vědní
školství
Sport
Stavebnictví
Strojní inženýrství
Strojírenství

110
110
111
113
116
117
118
119
119
120
120
121
122
126
127
128
129
129
130
130
133
133
134
136
136
137
138
139
140
140
141
141
142
148
148

Střelivo a výbušniny
Školství
Školství a kultura
Technické obory (různé)
Telekomunikace
Telekomunikací a pošt
Teologie
Textilie
Těžba
Umělecká řemesla
Umělecké školství
Veterinární medicína
Vodní hospodářství
Výpočetní technika
Výtvarné umění
Zařízení národní obrany
a bezpečnosti
Zdravotnictví
Zdravotnictví - ochrana
veřejného zdraví
Zemědělství

155
156
159
161
165
166
166
166
168
170
171
171
172
175
175
175
176
186
189
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Příloha
ke sdělení Ministerstva spravedlnosti
ze dne 13. července 2004, č. j. 228/2003-Zn
o vydání seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Oddíl I.
O b o r : Bezpečnost práce
Ústav
GAS s.r.o.
Komenského nám. 1619
251 01 Říčany u Prahy
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech
Paliva
Technické obory (různé)

61506192
323612202
323612200
info@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.

O b o r : Doprava
Ústav
ADET s.r.o.
Milotice č.p. 117
696 05 Milotice

Též v oborech
Ekonomika
Strojírenství

V oboru doprava
pro technické posudky o příčinách dopravních nehod.
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení,
oceňování podniků, oceňování movitého a nemovitého majetku, technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování
nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování
majetku a závazků při transformacích do obchodních společností a hodnocení projektů transformací obchodních společností.
V oboru strojírenství
pro autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,
strojů a zařízení.

Stavebnictví
Strojírenství

V oboru doprava
pro dopravu silniční a městskou se specializací na posuzování
příčin dopravních nehod a protismykových vlastností vozovek.
V oboru stavebnictví
pro stavby dopravní se specializací pro posuzování pozemních
komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy.
V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel
ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.

IČ:
25577301
tel.:
518619582
e-mail: adet.mikulasek@mybox.cz

ADN-Konzult
Doc.Ing.Jindřich Šachl,CSc.
Bělohorská 12
169 00 Praha 6
IČ:
18660762
tel/fax: 220510896

Rozsah znaleckého oprávnění
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fa Adone

Ekonomika
Strojírenství

V oboru doprava
- doprava silniční a městská se specializací na posuzování
příčin dopravních nehod, posuzování technického stavu motorových vozidel a zemědělských strojů.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady movitostí, podniků, výrobních strojů, zařízení
a systémů a o posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů.
V oboru strojírenství
- autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,
strojů a zařízení.

Ekonomika
Stavebnictví
Strojírenství
Zemědělství

V oboru doprava
pro hodnocení provozně-technických, provozních a ekonomických parametrů silničních motorových vozidel a otázky provozu městské dopravy.
V oboru ekonomika
pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví
a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady
nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení,
strojů a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek
a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech,
přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části a smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, přezkoumávání ovládací
smlouvy, smlouvy o převodu zisku, přezkoumávání smlouvy
o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy.
V oboru stavebnictví
pro normativní základnu, tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví.
V oboru strojírenství
pro strojírenskou ekonomii a technologie.
V oboru zemědělství
pro provoz a ekonomiku zemědělské výroby.

Ekonomika
Strojírenství

V oboru doprava
pro dopravu městskou a dopravu silniční.
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel.
V oboru strojírenství
pro strojírenství všeobecné, technický stav motorových vozidel.

Strojírenství

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o hodnocení technického stavu motorových vozidel, posuzování jednotlivých závad motorových vozidel pomocí bezdemontážní diagnostiky, posuzování přístrojů a zařízení
používaných k diagnostikování závad motorových vozidel a hodnocení technologického vybavení a rozměrového uspořádání
pracovišť určených k bezdemontážní kontrole motorových
vozidel.

IČ:
13436601
tel.:
596111861
e-mail: adone@adone.cz
- ing. Petr Schulmeister
Milíčova 12
702 00 Ostrava
-Moravská Ostrava
IČ:
44935145
tel.:
558696127
e-mail: adone@iol.cz
- ing. Petr Korč
Třanovice 244
739 93 Třanovice
okr. Frýdek-Místek
A & CE, s.r.o.
Ptašinského 307/4
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44119097
541594259
541594260
ace@ace.cz

AUTOCRASH
EXPERT v.o.s.
Šimáčkova 398
460 01 Liberec
IČ:

25038656

Servis STK, spol. s r.o.
Kulkova 30
614 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:

25534408
541213822
545211210
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TÜV UVMV s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:

Strojírenství

49240188
267288356
267288357
znalci@usmd.cz

Ústav teoretické a aplikované
mechaniky Akademie věd
České republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Osobní, nákladní a vlečná vozidla a jejich příslušenství.

63993040
239046900
239046905

Ústav silniční a městské dopravy, a.s. Ekonomika
Znalecká a expertizní skupina
Strojírenství
Türkova 1001
Technické obory (různé)
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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Ekonomika
Energetika
Projektování
Stavebnictví
Zdravotnictví

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

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.

Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení
a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování staveb, interakce
dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze, např.
porušování kloubních náhrad.

O b o r : Drahé kovy a kameny (zkoušení pravosti a ryzosti)
Ústav
fa GEM SERVIS
Ing. Luděk Hubrt
V křovinách č. 1284/6
147 00 Praha 4

Též v oborech
Ekonomika

Rozsah znaleckého oprávnění
Zkoušení ryzosti a pravosti drahých kovů a kamenů, ověřování uměleckých výrobků a předmětů z kovu, kamene, silikátů,
dřeva, textilních a plastických hmot, kalkulace cen.

IČ:
11204214
tel./fax: 244464906

O b o r : Ekonomika
Ústav
A+ANALÝZA, spol. s r.o.
Na Vlastním 9
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:

64574555
26848509
26848517

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro oceňování podniku jako celku, cenných papírů, derivátů
kapitálového trhu, hmotného majetku, aktiv a pasiv, nehmotného majetku a majetkových práv, finančního majetku, pohledávek a závazků, podílů v obchodních společnostech, nepeněžitých vkladů, nemovitostí, majetku movitého, přístrojů, strojů, strojních zařízení a technologických celků včetně posuzování
jejich technického stavu, oceňování jmění obchodní společnosti
při fúzi, rozdělení, zániku a změně právní formy, zpracování
znaleckých zpráv o fúzi společnosti, oceňování zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na úhradu dluhu, posouzení
přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, oceňování
vypořádacího podílu z čistého obchodního jmění.
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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.

A-Consult plus, spol. s r.o.
Týnská 21
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

41186907
224827144
224826511
info@a-consultplus.cz

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o posouzení hodnoty věcí movitých, věcí nemovitých, nehmotného majetku, finančního majetku, akcií, podniku, a dále věcí obchodních společností, družstev a státních
podniků: při posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu, při posouzení výše vypořádacích podílů, přezkoumávání vztahů
mezi propojenými osobami, přezkoumávání správnosti ceny
podniku a jeho části při jeho převodu nebo nájmu, přezkoumávání činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, přeměny společnosti, posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na úhradu
dluhu, posouzení přiměřenosti ceny nebo směnného poměru
cenných papírů při povinné nabídce, převzetí, nebo při odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy,
prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele,
akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu.

ACTIVITIES a. s.
Černokostelecká 7
100 00 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

60196891
274775611
274770067
activities@asmnet.cz

A& H
NEMOCONSULT, s.r.o.
Poštovská 8c
P.O. BOX 273
601 00 Brno

částka 2

Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí a podniků.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné a průmyslové - vady a poruchy staveb.

Doprava
Strojírenství

V oboru doprava
pro technické posudky o příčinách dopravních nehod.
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, oceňování podniků, oceňování movitého a nemovitého majetku,
technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování majetku a závazků při transformacích do obchodních společností a hodnocení projektů transformací obchodních společností.
V oboru strojírenství
pro autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,
strojů a zařízení.

Ochrana přírody

Hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu,
krajinných prvků, chráněných území přírody, rostlin, živočichů a jejich společenstvech, dřevin, nerostů, geologických
a geomorfologických útvarů.

IČ:
48910660
tel./fax: 542217702
e-mail: k.abraham@volny.cz
ADET s.r.o.
Milotice č.p. 117
696 05 Milotice
IČ:
25577301
tel.:
518619582
e-mail: adet.mikulasek@mybox.cz

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
P.O. BOX 85
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

62933591
283069111
222580012
hromas@nature.cz
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American Appraisal s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Finanční ocenění společností na bázi finanční analýzy a ocenění výrobního a nevýrobního majetku, zahrnující veškerá odvětví průmyslu, stavebnictví, energetiky, těžby nerostných surovin, dopravy a spojů, obchodu, služeb a cestovního ruchu, finančního sektoru, zemědělství, kultury, zdravotnictví, státní správy, rozpočtových organizací, ocenění cenných papírů, ocenění
nehmotného majetku a nehmotných majetkových práv, zahrnující patenty, licence, know-how, obchodní jméno společností,
název výrobku, logo, ocenění nemovitého majetku zahrnující
veškeré typy ocenění pozemků, administrativních a průmyslových budov a staveb, komplexů budov a průmyslových a zemědělských areálů, hotelů a rekreačních zařízení, ložisek nerostných surovin, historických budov, hradů a zámků, speciálních
typů konstrukcí, zpevněných komunikací, ocenění strojů a technologických zařízení, zahrnující ocenění jednotlivých strojů,
výrobních linek až po technologické komplexy ve všech oblastech průmyslu, zemědělství, energetiky, těžby nerostných surovin, stavebnictví, dopravy a spojů, obchodu a služeb, finančního sektoru, zemědělství, kultury, zdravotnictví, státní správy,
ocenění nepeněžitých vkladů při sloučení, splynutí, rozdělení
nebo přeměně společností, prozkoumání projektu sloučení,
splynutí, rozdělení nebo přeměny společnosti a vypracování
písemné zprávy pro společníky, posouzení rozpočtů staveb a jejich průběžná kontrola v návaznosti na realizaci výstavby,
studie reálnosti investičního záměru, analýza nejlepšího a nejvyššího využití majetku.

44847068
227027575
227027590
aacz@american-appraisal.com

AREAS Brno, spol. s r.o.
Jílkova 203
615 00 Brno
IČ:
tel.:

Ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků, ceny a odhady věcí movitých, elektroniky a elektrotechniky, strojů, zařízení a technologických celků.

63490561
548212456

A & CE, s.r.o.
Ptašinského 307/4
602 00 Brno

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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44119097
541594259
541594260
ace@ace.cz

Doprava
Stavebnictví
Strojírenství
Zemědělství

V oboru doprava
pro hodnocení provozně-technických, provozních a ekonomických parametrů silničních motorových vozidel a otázky provozu městské dopravy.
V oboru ekonomika
pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví
a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení, strojů
a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů
kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání
smlouvy o převodu podniku nebo jeho části a smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, přezkoumávání ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, přezkoumávání smlouvy o fúzi,
oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení nebo
změně právní formy.
V oboru stavebnictví
pro normativní základnu, tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví.
V oboru strojírenství
pro strojírenskou ekonomii a technologie.
V oboru zemědělství
pro provoz a ekonomiku zemědělské výroby.
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AUTOCRASH
EXPERT v.o.s.
Šimáčkova 398
460 01 Liberec
IČ:

25038656

AUDITIA, spol. s r.o.
Poštovská ul. č. 8c
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

18827853
542212367
542210047
auditia@sky.cz

B. AUDIT, spol. s r.o.
Dobrovského 516
697 39 Kyjov
IČ:
25507796
tel./fax: 541215933
e-mail: belohoubkova@cmail.cz
Bohemian Appraisal, a.s.
Zátkovo nábřeží 448/7
370 21 České Budějovice
IČ:
26065703
tel./fax: 387313442
e-mail: koutnik@koutnik.cz

BOHEMIA EXPERTS,
spol. s r.o.
Křižíkova 1
186 00 Praha 8
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

25640585
221711321
221711310
experts@gaudea.cz

Doprava
Strojírenství

částka 2

V oboru doprava
pro dopravu městskou a dopravu silniční.
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel.
V oboru strojírenství
pro strojírenství všeobecné, technický stav motorových
vozidel.
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.
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.

- oceňování věcí movitých (strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky,
aj.),
- oceňování nemovitostí (budov, bytů a nebytových prostor,
pozemků, aj.) a práv k nemovitostem (zástav, břemen, aj.),
- oceňování nehmotného majetku (know-how, licencí, ochranných známek, patentů, software, aj.),
- oceňování finančního majetku (cenných papírů, obchodních
a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek, aj.),
- 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.
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o finančním ocenění společností na bázi analýzy
a ocenění výrobního a nevýrobního majetku (průmysl, stavebnictví, energetika, těžba nerostných surovin, doprava, spoje,
obchod, služby, cestovní ruch, finančnictví, zemědělství, kultura, zdravotnictví, státní správa, rozpočtové organizace); ocenění cenných papírů a jejich derivátů, burzovních komodit a jejich derivátů; ocenění závazků a pohledávek; ocenění nehmotného majetku, nehmotných práv (patenty, licence, know-how,
značek, obchodních jmen, názvů výrobků, loga); ocenění nemovitého majetku (pozemky, stavby a budovy, ložiska nerostných surovin); ocenění strojů a technologických zařízení (jednotlivé stroje, linky, technologické komplexy, v oblastech průmyslu, zemědělství, energetiky, stavebnictví, dopravy a spojů,
obchodu a služeb, kultury, zdravotnictví, státní správy), výpo-
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četní technika, hardware, software, kybernetika; ocenění nepeněžitých vkladů při sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně společností; prozkoumání projektů sloučení, splynutí,
rozdělení nebo přeměny společností; prozkoumání investičních záměrů, zpracování analýz nejvýnosnějšího využití investovaného majetku.

IČ:
26031787
tel./fax: 386359383

-

CD Rating, s.r.o.
Horní 14
639 00 Brno

Oceňování hmotných a nehmotných aktiv, pasiv, cenných papírů, společností či jejich částí a posuzování podnikatelských
plánů z nejrůznějších ekonomických hledisek.

BRÁZDA-AUDIT a.s.
Nová ul. č. 52/1959
370 01 České Budějovice

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

26239779
543214717
543215898
cdrating@volny.cz

CENSUS EXPERT s.r.o.
Chlumova 3
586 01 Jihlava
IČ:
tel.:

Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek a finanční majetek.

63488183
603428327

CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o.
Kvítková 4703
760 01 Zlín
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

63079798
271016111
271746975
svobodova@sindat.cz

Česká znalecká, a.s.
Nezvalova 423
500 03 Hradec Králové
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Oceňování podniků a jejich aktiv, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, nemovitostí, movitých věcí, nehmotného majetku, know-how, cenných papírů.

60711485
577583238
577212755
odhadci.pancik@raz-dva.cz

Consulting České spořitelny, a.s.
Vinohradská 632/180
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

oceňování podniku jako celku
oceňování cenných papírů a obchodování s nimi
oceňování nehmotného majetku a majetkových práv
oceňování podílů v obchodních společnostech
oceňování nepeněžních vkladů
účetnictví a cash-flow.

25260138
495518296
495518136
info@znalecka.cz

Chemie
Ochrana přírody

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.
Oceňování podniku jako celku, cenných papírů a obchodování
s nimi, derivátů kapitálového trhu, hmotného majetku, aktiv
a pasiv, nehmotného majetku a majetkových práv, pohledávek
a závazků, podílů v obchodních společnostech, nepeněžních
vkladů, nemovitostí, přístrojů, strojů, strojních zařízení a technologických celků včetně posuzování jejich technického
stavu, posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických osob, bonity podnikatelských subjektů, hodnocení
úvěrových rizik, transferové ceny, mezinárodní daňové plánování, účetnictví, cash-flow, přezkoumávání úvěrových transakcí, vztahů mezi propojenými osobami, smlouvy o převodu
podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho
části, činnosti člena statutárního orgánu z hlediska ekonomic-
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kých zájmů, vztahů mezi majoritními a minoritními akcionáři,
ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o fúzi,
oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení a změně právní formy, oceňování zastaveného obchodního podílu
pro účely převodu na úhradu dluhu, posouzení přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, oceňování vypořádacího podílu z čistého obchodního majetku.
DARA-znalecká kancelář,
spol. s r.o.
V Štíhlách 1319/22
140 00 Praha 4

Oceňování podniků a nepeněžitých vkladů do obchodních
společností, nehmotného majetku, finančních investic, nemovitostí, movitých věcí včetně motorových vozidel, oceňování
škod, rozpočtování a kalkulace.

IČ:
64939324
tel.:
224717489
e-mail: dara@mybox.cz
Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
Urbánkova 24
624 00 Brno
IČ:
14628287
tel.:
541222495
e-mail: legat@cmail.cz
DOLMEN servis, s.r.o.
Anny Letenské 1120/17
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy o účetní evidenci, oceňování strojů a zařízení a oceňování podniků.

25553500
545242913
545242981
machanek@finaudit.cz

Ekonofin s.r.o.
Vlhká 170/14
602 00 Brno
IČ:

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

16190581
225335456
225335222
corporate.finance.cz@cz.ey.com

ECOJUR, spol. s r.o.
Vlhká 14
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku
a podniků.

61501107
222253658
222253658
dolmen@iol.cz

E & Y Valuations s.r.o.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o oceňování podniků, movitého a nemovitého majetku včetně technologií, nehmotného majetku, nepeněžitých
vkladů do obchodních společností, majetku a závazků při transformacích obchodních společností a hodnocení projektů transformací obchodních společností.

26921847

Pro odvětví oceňování podniků, oceňování strojů a zařízení,
oceňování cenných papírů, oceňování nehmotných práv.
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Ceny nemovitého a movitého majetku.

ENI CONSULT spol. s r.o.
Pod Vinicí 46
434 01 Most
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

60281821
476107700
476107701
v_huda@iol.cz
- 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.

Euro-Trend, s.r.o.
U Demartinky 2561
150 00 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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61500542
224235545
224234288
eurotrend@eurotrend.cz

Evžen Sperger
- AUTOTES
I.B.Schneidera 395/12
370 01 České
Budějovice 7

Strojírenství

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel, strojů a výrobního zařízení.
V oboru strojírenství
pro autoopravárenství a konstrukce motorových vozidel.

Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků, technologických celků, movitého majetku, cenných papírů, nehmotného majetku, nerostného bohatství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování stavebně technických problémů a závad u staveb obytných, průmyslových a zemědělských.

Doprava
Strojírenství

V oboru doprava
- doprava silniční a městská se specializací na posuzování
příčin dopravních nehod, posuzování technického stavu motorových vozidel a zemědělských strojů.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady movitostí, podniků, výrobních strojů, zařízení
a systémů a o posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů.
V oboru strojírenství

IČ:
45042462
tel./fax: 386462272
e-mail: autotescb@iol.cz
EXPERTIZA CZ s.r.o.
Chelčického 55
500 02 Hradec Králové 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

25915088
495532737
495532765
zima@atnet.cz

fa Adone
IČ:
13436601
tel.:
596111861
e-mail: adone@adone.cz
- ing. Petr Schulmeister
Milíčova 12
702 00 Ostrava
-Moravská Ostrava
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IČ:
44935145
tel.:
558696127
e-mail: adone@iol.cz
- ing. Petr Korč
Třanovice 244
739 93 Třanovice
okr. Frýdek-Místek

- autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,
strojů a zařízení.

HB AUDITING, s. r. o.
Žižkova 1
591 01 Žďár nad Sázavou

Oceňování podniků, podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a závazků, platebních prostředků
a platebních karet, cenin a vkladů, cenných papírů veřejně obchodovatelných i veřejně neobchodovatelných, práv odpovídajících věcným břemenům, majetkových práv vyplývajících
z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, účetnictví.

IČ:
60113219
tel.:
566620162
e-mail: hb.auditing@worldonline.cz
HZ Praha, spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

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.

17049644
251035102
220611920
lkristek@hz-net.cz

fa AZET KONZULT

Oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, oceňování
nehmotného majetku, oceňování podniků, oceňování finančního majetku.

- ing.Antonín Zatloukal
nám. T.G.Masaryka 588
763 02 Zlín
- ing.Luboš Kluz
ul.Svatopluka Čecha č.1360
688 01 Uherský Brod
- ing. Jaroslav Dohnal
687 13 Březolupy č. 415
IČ:
44107480
tel./fax: 577438537
e-mail: ustav@azetkonzult.cz
fa ing. Antonín Hubík
- SLAVELA
Osvobození 285
763 21 Slavičín
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Oceňování věcí movitých, nemovitostí, podniků, nehmotných
aktiv podniků, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních
společností, tržní oceňování majetku.

45687081
577341284
577341284
hubik.slavela@volny.cz

fa GEM SERVIS
Ing. Luděk Hubrt
V křovinách č. 1284/6
147 00 Praha 4
IČ:
11204214
tel/fax: 244464906

Drahé kovy a kameny

Zkoušení ryzosti a pravosti drahých kovů a kamenů, ověřování uměleckých výrobků a předmětů z kovu, kamene, silikátů, dřeva, textilních a plastických hmot, kalkulace cen.

částka 2

Ústřední věstník

fa Jokl Appraisal
odhadcovská kancelář
- prof. ing. Miloslav
Jokl, DrSc.
- ing. Miloslav Jokl
- ing. Daniel Jokl
Na Ořechovce 60
162 00 Praha 6

Ochrana přírody
Stavebnictví

tel.:
224315849
fax:
224316126
e-mail: m.v.jokl@jokl-appraisal.cz
FINAUDIT s.r.o.
Třída Svobody 2
772 00 Olomouc
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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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).

Účetní evidence.

61947407
545242913
545242981
finaudit@finaudit.cz

Ing. Otakar Kodl - Reko
Pod parkem 12
362 63 Karlovy Vary - Dalovice

Ceny nemovitostí a podniků.

IČ:
40564720
tel.:
353223686
e-mail: otakar.kodl@volny.cz
INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3
IČ:
44793456
tel./fax: 222781111
e-mail: zizala@vol.cz

Elektronika
Elektrotechnika
Patenty a vynálezy
Služby
Spoje
Technické obory
(různé)

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.

INFO 7 - znalecká organizace,
spol. s r.o.
Národní 21
110 00 Praha 1

Hutnictví
Kybernetika
Stavebnictví
Strojírenství

Oceňování podniků, ceny a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, systému řízení podniku a investiční činnosti, posuzování
bankovních a finančních činností včetně oceňování cenných
papírů, oceňování průmyslového a obchodního vlastnictví, ochranných známek a know-how, provozní opotřebení, životnost
a spolehlivost strojů, strojních zařízení, strojních technologií,
manipulačních a dopravních prostředků, předmětů a výrobků,
stavby obytné, organizační a výpočetní technika, včetně software, kancelářské zařízení.

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44266154
224235487
224236247
znalci@info7.cz
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Ústřední věstník

JK CONSULT,
Ing. Jaroslav Kašpar
Chrustenice 90
267 12 Loděnice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

45808830
284819667
284811511

KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00553115
222123111
222123100
jzurek@kpmg.cz

Kvita, Pawlita & Partneři,
spol. s r.o.
Olbrachtova 1334/27
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ:
60774665
tel./fax: 596245777
e-mail: kpapart@email.cz
MONTEKALA, spol. s r.o.
Hálova 34
190 15 Praha 9
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Oceňování věcí movitých, nemovitostí, podniků, cenných papírů, nehmotných aktiv, oceňování nepeněžitých vkladů do
obchodních společností a jejich posouzení, tržní oceňování
majetku.

45138087
311672521
311672521
kaspar.jaroslav@razdva.cz

KOPPREA, spol. s r.o.
U svobodárny 12
190 00 Praha 9
IČ:
tel.:
fax:

částka 2

44846762
286852420
286854479
jar.karasek@montekala.cz

Projektování
Stavebnictví

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy v oborech:
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, movitostí a podniků.
V oboru projektování
pro projektování staveb.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, zemědělské, vodní, průmyslové.
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.
Oceňování movitého a nemovitého majetku, strojů, zařízení,
technologických celků, zásob, nehmotných aktiv - know-how,
obchodních známek, goodwillu podniku, průmyslových práv,
pohledávek, závazků, cenných papírů, derivátů, majetkových
účastí, podniku, pro posuzování podnikatelských záměrů, investic, výkonnosti podniku, transformačních projektů; účetnictví.
Oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního
majetku; účetnictví.

částka 2

Ústřední věstník

NEMO Consult, spol. s r.o.
Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

IČ:
25523155
tel./fax: 518352983
e-mail: knap@infos.cz

NOVOTA a.s.
Klimentská 1652/36
110 00 Praha 1
25640046
224827270
222312935
novota@novota.cz

OL AUDITING, spol. s r.o.
tř. Svobody 31
772 00 Olomouc
IČ:
tel./fax:
tel:
e-mail:

Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik.

25301527
566523869
566524919
nemoconsult@nemoconsult.cz

"Nemovitost", spol. s r.o.
Štefánikova 7
695 01 Hodonín

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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25390449
585518338
585518344
ol__auditing@mybox.cz

Projektování
Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro oceňování hmotného a nehmotného majetku, podniku jako celku, cenných papírů a derivátů kapitálového trhu, majetkových práv, pohledávek a závazků, podílů v obchodních společnostech, vypořádacích podílů včetně posuzování zastavených obchodních podílů a přiměřenosti ceny nebo směnného
poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo
odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy.
V oboru projektování
pro projektování ve stavebnictví.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, občanské, průmyslové a zemědělské včetně posuzování vad a poruch staveb.
Oceňování nemovitostí a staveb, 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, nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků,
finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů
a obchodních podílů, pohledávek, závazků a nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění, obchodního jmění při
přeměnách společnosti a přezkoumávání smluv o přeměnách
obchodních společností včetně zpracovávání zpráv, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři, ovládacích smluv a smluv
o převodu zisku, činnosti členů statutárních orgánů z hlediska
ekonomických zájmů, stanovování a posuzování přiměřené
ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, zjišťování hodnot
vypořádacích podílů.
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.
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Ústřední věstník

PATENTSERVIS Praha, a.s
Jivenská 1273
140 00 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Patenty a vynálezy

a) oceňování pohledávek
b) oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů
c) oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností
d) oceňování vypořádacího podílu
e) oceňování podniků a jejich částí
f) oceňování jmění
g) účetnictví a inventarizace
h) zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
i) 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
j) 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
k) ekonomika správy majetku v rámci likvidace, konkursu a vyrovnání
l) mezinárodní účetní standardy
m) daně, daňový systém České republiky a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

25094921
221584301
221584319
pas@pas.cz

PROFI-TEN a. s.
Vodičkova 20/682
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

25133497
222231660
222231660
profiten@profiten.cz

PROSCON, spol. s r.o.
Na Zlatnici 13
147 00 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Patenty, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory, licence, označení původu výrobků, využívání, odměňování, oceňování.

45314411
261090011
261214921
patmaq@patentservis.cz

PRAGUE ACCOUNTING
SERVICES s.r.o.
ul. Žerotínova 35/1124
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

49356381
241431473
241430375
proscon@proscon.cz

Ochrana přírody
Stavebnictví
Strojírenství

V oboru ekonomika
pro oceňování podniků, cenných papírů, nehmotného majetku, technologických celků, strojů, zařízení, věcí movitých, nemovitostí, staveb památkového charakteru, oceňování a analýzu pojistných rizik, výpočet maximálních možných škod, vyhodnocování pojistné ochrany, rozsah a výpočet výše škod,
ekonomiku a řízení podniku, oceňování ekologických zátěží
a škod.
V oboru ochrana přírody
pro vliv podniku na životní prostředí a návrhy ekologických
opatření.
V oboru stavebnictví
pro diagnostiku vad a poruch staveb.
V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu technologických celků, strojů a zařízení.
Oceňování movitého a nemovitého 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, podnikatelských záměrů a nepeněžitých vkladů do základního jmění a posuzování ekonomických analýz a projektů.

částka 2

Ústřední věstník

QUALIFORM, a.s.
Rašínova 2
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

IČ:
tel.:

Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro ekonomiku stavebních investic, ceny nemovitostí, systémy jakosti stavebních firem, oceňování know-how firem působících ve výstavbě, oceňování podniků, majetku a závazků
obchodních společností, řízení stavebních firem.
V oboru stavebnictví
pro vlastnosti staveb, stavebních hmot a výrobků pro stavby,
vady a poruchy staveb, jakost stavebních děl, výrobků pro stavby a projektů staveb, technologie staveb a životnost staveb.

Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí.
V oboru stavebnictví
pro investorsko-inženýrskou činnost při přípravě a realizaci
staveb.

49450263
547422511
547422533
info@qualiform.cz

RAAMI APPRAISING, k.s.
Krolmusova 154/18
163 00 Praha 6 - Řepy
26157420
224354328

Znalecké posudky o cenách a odhadech nemovitostí vyžadované právnickými osobami v souvislosti s přípravou území
pro následnou důlní činnost a rekultivačními pracemi po ukončení důlní činnosti, o odhadech předpokládaných nákladů a potřeb na vypořádání důlních škod, o odhadech vzniklých důlních škod a nákladů na jejich odstranění, o odhadech nákladů
na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených důlní činností.

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA
Most, a.s.
Antonína Dvořáka čp. 2165
434 01 Most
IČ:
44569769
tel.:
476208801
e-mail: rvm@rvm.cz
RSM Haarmann Hemmelrath
Audit s.r.o.
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:

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

64944379
224490000
224490033

SINCONSULT, s.r.o.
Hertzova 364
109 00 Praha 10 - Petrovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Oceňování hmotného movitého majetku, oceňování nemovitostí, finanční oceňování podniků, oceňování cenných papírů
a oceňování nehmotného majetku.

25663798
271960936
271960932
sinconsult.sro@tiscali.cz

Správa chráněných
krajinných oblastí ČR
Kaplanova ul. 1931
148 01 Praha 4 - Chodov

Ochrana přírody

Ochrana přírody a krajiny - zásahy do ekologických systémů
krajiny z hlediska volně žijících živočichů, planě rostoucích
rostlin a jejich společenstev, dřevin rostoucích mimo les, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů, jejich vyhodnocování včetně vyčíslení jejich
hodnoty na územích chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí, podniků, majetkových práv, cenných papírů a ostatního majetku.
V oboru stavebnictví
pro stavby průmyslové, zemědělské, inženýrské a obytné.

IČ:
62933582
tel.:
267994268
e-mail: schkocr@schkocr.cz
SRM-CONSULT
Plzeň, spol. s r.o.
Klatovská 85
320 13 Plzeň
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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25211935
377421405
377421406
srmconsult@top.cz
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Ústřední věstník

STATIKUM s.r.o.
Tomešova 4
602 00 Brno

Stavebnictví

IČ:
15545881
tel./fax: 543248835
e-mail: statikum@quick.cz

63998581
224813302
224813317
tacoma@tacoma.cz

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
658 41 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Textilie

00013251
543426711
543423590
info@tzu.cz

TOP AUDITING, spol. s r.o.
Kotlářská 53
602 00 Brno
IČ:
45477639
tel./fax: 541211237
e-mail: topauditing@csnet.cz

Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
P.O.BOX 11
700 32 Ostrava-Poruba
IČ:
tel.:

61989100
597322421

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí a podniků.
V oboru stavebnictví
pro technický stav konstrukcí pozemního stavitelství staveb
obytných, průmyslových, občanské vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových
a dřevených konstrukcí.
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy pro oceňování finančního majetku, pohledávek,
akcií a podílů v obchodních společnostech, podniků či jejich
částí tvořících samostatnou organizační složku, majetku, závazků a čistého obchodního jmění obchodních společností,
zejména pro účely přeměny obchodních společností jejich
fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením či při
změně právní formy společnosti, při posouzení výše vypořádacích podílů, při posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu,
posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionářem, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu
ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu,
přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání správnosti ceny podniku a jeho části při jeho převodu
nebo nájmu, přezkoumávání činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na úhradu dluhu
a hodnocení projektů transformací obchodních společností.

TACOMA Consulting, a.s.
Bredovský dvůr
Olivova 4
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

V oboru ekonomika
pro posuzování vztahů ceny a jakosti textilních surovin, polotovarů, textilního zboží a výrobků z textilu, posuzování systému jakosti výrobců/dodavatelů a odstraňování technických
překážek obchodu.
V oboru textilie
pro přírodní a syntetická vlákna, nitě, příze a hedvábí, tkaniny
a pleteniny pro výrobu prádla a oděvů, prádlo a oděvy, výrobky punčochové, stuhy, prýmky, krajky a výšivky, kusové
výrobky (šály, šátky, kapesníky, záclony, vázanky), koberce
a podlahové textilie, potahové a dekorační textilie, tyly, textilie prošívané a ložní prádlo, netkané textilie pojené a vpichované, geotextilie a ostatní textilie určené pro stavby, plachty
a stany, pytle a vaky, textilní odpady a výrobky z nich, kotouče leštící a brusné, provazy a lana, technické textilie.
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.
Ceny a odhady podniků, nemovitostí, movitého majetku, pohledávek a cenných papírů, účetní evidence a daně - daňová
problematika.

částka 2
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Ústav silniční a městské
dopravy, a.s.
Znalecká a expertizní skupina
Türkova 1001
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.
Dvořákova 1210
686 01 Uherské Hradiště
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava
Energetika
Projektování
Stavebnictví
Zdravotnictví

Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení
a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování staveb, interakce dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření,
porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové
potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze,
např. porušování kloubních náhrad.

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

Ceny a odhady nemovitostí a pozemků včetně příslušenství
a trvalých porostů, oceňování podniků, tržní ocenění, ceny obvyklé pro bankovní účely, ceny a odhady věcí movitých, ceny
motorových vozidel, ceny a odhady cenných papírů.

25094076
312686138
312662914
consulta@regionet.cz

VOX CONSULT, s.r.o.
Na Pankráci 1685/19
140 21 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

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.

60737131
572551628
572553976
vega@uh.cz

VH CONSULTA spol. s r.o.
Železničářů č. 2286
272 00 Kladno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava
Strojírenství
Technické obory
(různé)

49240188
267288356
267288357
znalci@usmd.cz

Ústav teoretické a aplikované
mechaniky Akademie věd
České republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
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62577379
261176170
261176173
info@vox-consult.cz

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

Účetnictví a účetní evidence, mzdy, finanční analýzy, posuzování podnikatelských záměrů, řízení, plánování a organizace
ekonomiky podniku, ceny a odhady podniků a jejich částí,
hmotného a nehmotného majetku, nepeněžitých vkladů do společností, movitých věcí, strojů a zařízení, motorových vozidel.

Oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, oceňování
podniku, oceňování cenných papírů.
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Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy Praha
Žabovřeská ul. 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Zemědělství

027049
257921640
257921246
sekretariat@vumop.cz

YBN CONSULT
- Znalecký ústav s.r.o.
Václavské nám.1
110 00 Praha 1

Meliorace a půdoznalství - hodnocení kvality půdy, fyzikálněchemických a zúrodňujících vlastností půd, 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.

Tržní oceňování nemovitostí, podniků a jejich částí, pohledávek, nehmotného majetku, movitého majetku, finančního
majetku, oceňování průmyslových práv a jiného duševního
vlastnictví, oceňování akcií (včetně obchodování), posuzování vlivu nebezpečných a toxických látek na hodnotu majetku, transformace společností (přeměna, sloučení, splynutí,
rozdělení společností), posouzení hodnoty nepeněžitých vkladů, změny výše základního jmění společnosti, zánik společností, posouzení podnikatelských záměrů.

IČ:
25614274
tel./fax: 224224800
e-mail: maly@ybn.cz
Znalecký ústav
TRIGON, spol. s r.o.
Tismická 3
100 00 Praha 10

částka 2

Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, průmyslové a zemědělské - statika, konstrukce, poruchy.

IČ:
25619772
tel./fax: 274781499
e-mail: sadil.zbynek@volny.cz
ZNALECKÝ ÚSTAV
DOMUS, spol. s r.o.
Družstevní 92
383 01 Prachatice

Ceny nemovitostí a podniků.

IČ:
26016061
tel.:
388313813
e-mail: domus@iol.cz
ZNALCI A ODHADCI
- znalecký ústav, spol. s r.o.
Foltýnova 16
635 00 Brno

Stavebnictví

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
in-vestičních 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.

Stavebnictví
Školství a kultura
Umělecká řemesla

V oboru ekonomika
o cenách a odhadech nemovitostí, věcí movitých, motorových
vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů, oceňování
podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic, přezkoumávání správnosti ceny podniku
a jeho části při jeho převodu nebo nájmu, činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, přeměny spo-

IČ:
25577298
tel./fax: 545212295
e-mail: znalciaodhadci@seznam.cz

Znalecký a oceňovací
ústav, spol. s r.o.
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
IČ:
tel.:

25599186
582334822

částka 2

Ústřední věstník

fax:
582330169
e-mail: ustav@znalecky.cz
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lečností, posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu
pro účely převodu na úhradu dluhu, přiměřenosti ceny nebo
směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce,
převzetí nebo při odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy, prozkoumání ovládací smlouvy nebo
smlouvy o převodu zisku, posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře, nebo jiné osoby stanovené
zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu, přezkoumání návrhu smlouvy
o fúzi, posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu, výše vypořádacích podílů, přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami.
V oboru stavebnictví
pro inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní,
stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské, stavby
občanské vybavenosti.
V oboru školství a kultura
pro umění výtvarné - obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek.
V oboru umělecká řemesla
pro užité umění, užitou architekturu, nábytek.

O b o r : Elektronika
Ústav
INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3
IČ:
44793456
tel./fax: 222781111
e-mail: zizala@vol.cz

STAVEXIS, s.r.o.
Žižkova 63
616 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění

Ekonomika
Elektrotechnika
Patenty a vynálezy
Služby
Spoje
Technické obory
(různé)

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.

Stavebnictví

Vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové, tepelnou techniku, ceny a odhady nemovitostí, tržní
oceňování majetku a tržní oceňování podniků.

46347194
541246483
541211596
stavexis@iol.cz

O b o r : Elektrotechnika
Ústav
Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 71 - Trója
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00001481
266104444
284680037
obchod@ezu.cz

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o technické problematice výherních hracích přístrojů.
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INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3
IČ:
44793456
tel./fax: 222781111
e-mail: zizala@vol.cz

Policie ČR
Kriminalistický
ústav Praha
Bartolomějská 10
110 00 Praha 1
adresa pro poštovní styk:
Kriminalistický ústav Praha
Policie ČR
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7

Ekonomika
Elektronika
Patenty a vynálezy
Služby
Spoje
Technické obory
(různé)

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.

Chemie
Kriminalistika
Písmoznalectví
Strojírenství

Pro znalecké posudky vyžadované ve všech druzích řízení
před státními orgány*) s rozsahem znaleckého oprávnění:
- kriminalistická mechanoskopická expertiza,
- kriminalistická trasologická expertiza,
- kriminalistická elektrotechnická expertiza,
- kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza,
- kriminalistická balistická expertiza,
- kriminalistická expertiza ručního písma,
- kriminalistická expertiza písma psacích strojů,
- kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností,
- kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin,
- kriminalistická jazyková expertiza psaného projevu,
- kriminalistická daktyloskopická expertiza,
- kriminalistická chemická expertiza,
- kriminalistická fyzikálně-chemická expertiza,
- kriminalistická biologická expertiza,
- kriminalistická genetická expertiza,
- kriminalistická antropologická expertiza,
- kriminalistická audioexpertiza,
- kriminalistická videoexpertiza,
- kriminalistická fotografická expertiza,
- kriminalistická počítačová expertiza.

tel.:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

*)

částka 2

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR podává znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle je nepodává v řízení
o přestupcích

O b o r : Energetika
Ústav
Ústav teoretické a aplikované
mechaniky Akademie věd
České republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

Též v oborech
Doprava
Ekonomika
Projektování
Stavebnictví
Zdravotnictví

Rozsah znaleckého oprávnění
Statiku a dynamiku, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení
a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování staveb, interakce dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření,
porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové
potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechaniku pevné fáze,
např. porušování kloubních náhrad.

částka 2
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O b o r : Hutnictví
Ústav
INFO 7 -znalecká organizace,
spol. s r.o.
Národní 21
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech
Ekonomika
Kybernetika
Stavebnictví
Strojírenství

44266154
224235487
224236247
znalci@info7.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování podniků, ceny a odhady nemovitého, hmotného
a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, systému řízení podniku a investiční činnosti, posuzování bankovních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů, oceňování průmyslového a obchodního vlastnictví, ochranných známek a know-how, provozní opotřebení,
životnost a spolehlivost strojů, strojních zařízení, strojních
technologií, manipulačních a dopravních prostředků, předmětů a výrobků, stavby obytné, organizační a výpočetní technika, včetně software, kancelářské zařízení.

O b o r : Chemie
Ústav
Policie ČR
Kriminalistický
ústav Praha
Bartolomějská 10
110 00 Praha 1
adresa pro poštovní styk:
Kriminalistický ústav Praha
Policie ČR
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7

Též v oborech
Elektrotechnika
Kriminalistika
Písmoznalectví
Strojírenství

tel.:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

*)

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky vyžadované ve všech druzích řízení
před státními orgány*) s rozsahem znaleckého oprávnění:
- kriminalistická mechanoskopická expertiza,
- kriminalistická trasologická expertiza,
- kriminalistická elektrotechnická expertiza,
- kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza,
- kriminalistická balistická expertiza,
- kriminalistická expertiza ručního písma,
- kriminalistická expertiza písma psacích strojů,
- kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností,
- kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin,
- kriminalistická jazyková expertiza psaného projevu,
- kriminalistická daktyloskopická expertiza,
- kriminalistická chemická expertiza,
- kriminalistická fyzikálně-chemická expertiza,
- kriminalistická biologická expertiza,
- kriminalistická genetická expertiza,
- kriminalistická antropologická expertiza,
- kriminalistická audioexpertiza,
- kriminalistická videoexpertiza,
- kriminalistická fotografická expertiza,
- kriminalistická počítačová expertiza.

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR podává znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle je nepodává v řízení
o přestupcích

Consulting
České spořitelny, a.s.
Vinohradská 1632/180
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

63079798
271016111
271746975
svobodova@sindat.cz

Ekonomika
Ochrana přírody

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.
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O b o r : Kriminalistika
Ústav

Též v oborech

Ministerstvo obrany
Hlavní velitelství Vojenské policie
oddělení kriminalistické techniky
a expertíz VP
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ:
tel.:

Pro znalecké posudky vyžadované orgány činnými v trestním
řízení v následujících oblastech oboru kriminalistiky:
- daktyloskopická expertiza
- mechanoskopická expertiza
- trasologická expertiza
- balistická expertiza
- počítačová expertiza.

60162694
973201111

Policie ČR
Kriminalistický
ústav Praha
Bartolomějská 10
110 00 Praha 1
adresa pro poštovní styk:
Kriminalistický ústav Praha
Policie ČR
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7

Elektrotechnika
Chemie
Písmoznalectví
Strojírenství

tel.:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

*)

Rozsah znaleckého oprávnění

Pro znalecké posudky vyžadované ve všech druzích řízení
před státními orgány*) s rozsahem znaleckého oprávnění:
- kriminalistická mechanoskopická expertiza,
- kriminalistická trasologická expertiza,
- kriminalistická elektrotechnická expertiza,
- kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza,
- kriminalistická balistická expertiza,
- kriminalistická expertiza ručního písma,
- kriminalistická expertiza písma psacích strojů,
- kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností,
- kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin,
- kriminalistická jazyková expertiza psaného projevu,
- kriminalistická daktyloskopická expertiza,
- kriminalistická chemická expertiza,
- kriminalistická fyzikálně-chemická expertiza,
- kriminalistická biologická expertiza,
- kriminalistická genetická expertiza,
- kriminalistická antropologická expertiza,
- kriminalistická audioexpertiza,
- kriminalistická videoexpertiza,
- kriminalistická fotografická expertiza,
- kriminalistická počítačová expertiza.

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR podává znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle je nepodává v řízení
o přestupcích

Policie ČR
Správa hl. m. Prahy
OKTE Praha

Kongresová 2
Praha 4
PSČ 140 00

tel.:
974821360
fax:
974826240
e-mail: oktepha1@mvcr.cz
Policie ČR
Správa Středočeského kraje
OKTE Kladno
tel.:
fax:

Vašíčkova 3081
Kladno 4
PSČ 272 04

974873360
974873369

Policie ČR
Správa Jihočeského kraje
OKTE České Budějovice
tel.:
974221360
fax:
974221911
e-mail: oktecb@mvcr.cz

Lannova 26
České Budějovice
PSČ 370 74

Pro znalecké posudky vyžadované orgány činnými v trestním
řízení; pro znalecké posudky vyžadované v řízení o přestupcích orgány Policie ČR a pro znalecké posudky vyžadované
ve správním řízení správními orgány působícími v Policii ČR
v odvětví oboru kriminalistika:
- kriminalistická mechanoskopická expertiza
- kriminalistická trasologická expertiza
- kriminalistická elektrotechnická expertiza
- kriminalistická defektoskopická expertiza a metalografická
expertiza
- kriminalistická balistická expertiza
- kriminalistická expertiza ručního písma
- kriminalistická expertiza písma psacích strojů
- kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností
- kriminalistická daktyloskopická expertiza
- kriminalistická chemická expertiza
- kriminalistická fyzikálně-chemická expertiza
- kriminalistická pyrotechnická expertiza
- kriminalistická biologická expertiza
- kriminalistická genetická expertiza
- kriminalistická fotografická expertiza
- kriminalistická počítačová expertiza.
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Policie ČR
Správa Západočeského kraje
OKTE Plzeň

strana 41

Nádražní 2
Plzeň
PSČ 306 28

tel.:
974321360
fax:
974321368
e-mail: oktevplz@mvcr.cz
Policie ČR
Správa Severočeského kraje
OKTE Ústí nad Labem
tel.:
fax:

974421360
974427029

Policie ČR
Správa Východočeského
kraje
OKTE Hradec Králové
tel.:
fax:

Lidické nám. 9
Ústí nad Labem 2
PSČ 401 79

Ulrichovo nám. 810
Hradec Králové
PSČ 500 10

974521360
974522054

Policie ČR
Správa Jihomoravského kraje
OKTE Brno

Kounicova 24
Brno
PSČ 611 32

tel.:
974621360
fax:
974622546
e-mail: oktebrno@mvcr.cz
Policie ČR
Správa Severomoravského kraje
OKTE Ostrava

Frýdlantská ul.
Frýdek-Místek
PSČ 738 02

tel.:
974721360
fax:
974721911
e-mail: oktessm@mvcr.cz
Vysvětlivky: OKTE = odbor kriminalistické techniky a expertiz správy kraje Policie ČR

O b o r : Kybernetika
Ústav
INFO 7 - znalecká organizace,
spol. s r.o.
Národní 21
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44266154
224235487
224236247
znalci@info7.cz

Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Michalská 1 čp. 429
110 00 Praha 1
IČ:
63672774
tel.:
221628400
e-mail: znalecky.ustav@rac.cz

Též v oborech
Ekonomika
Hutnictví
Stavebnictví
Strojírenství

Rozsah znaleckého oprávnění
Oceňování podniků, ceny a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, systému řízení podniku a investiční činnosti, posuzování bankovních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů, oceňování průmyslového a obchodního vlastnictví, ochranných známek a know-how, provozní opotřebení,
životnost a spolehlivost strojů, strojních zařízení, strojních
technologií, manipulačních a dopravních prostředků, předmětů a výrobků, stavby obytné, organizační a výpočetní technika, včetně software, kancelářské zařízení.
Odvětví výpočetní technika se zaměřením na poskytování služeb v oblasti analýzy a posuzování bezpečnostních rizik informačních systémů.
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O b o r : Ochrana přírody
Ústav
Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
P.O. BOX 85
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ekonomika

Hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, chráněných území přírody, rostlin, živočichů
a jejich společenstvech, dřevin, nerostů, geologických a geomorfologických útvarů.

Ekonomika
Chemie

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.

Ekonomika
Stavebnictví

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).

Ekonomika
Stavebnictví
Strojírenství

V oboru ekonomika
pro oceňování podniků, cenných papírů, nehmotného majetku, technologických celků, strojů, zařízení, věcí movitých, nemovitostí, staveb památkového charakteru, oceňování a analýzu pojistných rizik, výpočet maximálních možných škod, vyhodnocování pojistné ochrany, rozsah a výpočet výše škod,
ekonomiku a řízení podniku, oceňování ekologických zátěží
a škod.
V oboru ochrana přírody
pro vliv podniku na životní prostředí a návrhy ekologických
opatření.
V oboru stavebnictví
pro diagnostiku vad a poruch staveb.
V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu technologických celků,
strojů a zařízení.

63079798
271016111
271746975
svobodova@sindat.cz

fa Jokl Appraisal,
odhadcovská kancelář
- prof. ing. Miloslav
Jokl, DrSc.
- ing. Miloslav Jokl
- ing. Daniel Jokl
Na Ořechovce 60
162 00 Praha 6
tel.:
224315849
fax:
224316126
e-mail: m.v.jokl@jokl-appraisal.cz
PROFI-TEN a.s.
Vodičkova 20/682
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

62933591
283069111
222580012
hromas@nature.cz

Consulting
České spořitelny, a.s.
Vinohradská 1632/180
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech

25133497
222231660
222231660
profiten@profiten.cz
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Správa chráněných
krajinných oblastí ČR
Kaplanova 1931
148 01 Praha 4 - Chodov

Ekonomika

Ochrana přírody a krajiny - zásahy do ekologických systémů
krajiny z hlediska volně žijících živočichů, planě rostoucích
rostlin a jejich společenstev, dřevin rostoucích mimo les, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů, jejich vyhodnocování včetně vyčíslení jejich
hodnoty na územích chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Ekonomika
Vodní hospodářství
Zemědělství

Meliorace a půdoznalství - hodnocení kvality půdy, fyzikálněchemických a zúrodňujících vlastností půd, 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.

Vodní hospodářství

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.

IČ:
62933582
tel.:
267994268
e-mail: schkocr@schkocr.cz
Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy Praha
Žabovřeská ul. 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

027049
257921640
257921246
sekretariat@vumop.cz

Výzkumný ústav
vodohospodářský
T.G. Masaryka
Podbabská 30/2582
160 62 Praha 6
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IČ:
00020711
tel.:
220197111
e-mail: info@vuv.cz

O b o r : Paliva
Ústav
GAS s.r.o.
Komenského nám.1619
251 01 Říčany u Prahy
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

61506192
323612202
323612200
info@gasinfo.cz

Též v oborech
Bezpečnost práce
Technické obory
(různé)

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,
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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.

O b o r : Patenty a vynálezy
Ústav

Též v oborech

České vysoké učení technické v Praze
Technologické a inovační centrum
- patentové středisko
Zíkova 4
166 36 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Průmyslové vlastnictví - využívání, odměňování a oceňování
vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a užitných vzorů, stanovení podílu předmětu chráněného řešení na
využívaném celku (výrobku, způsobu), spory o původcovství
a spolumajitelství.

68407700
224355275
224355274
dusko@vc.cvut.cz

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

PATENTSERVIS Praha,a.s.
Jivenská 1273
140 00 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Služby
Spoje
Technické obory
(různé)

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.

Ekonomika

Patenty, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory, licence, označení původu výrobků, využívání, odměňování, oceňování.

45314411
261090011
261214921
patmaq@patentservis.cz

O b o r : Písmoznalectví
Ústav
Policie ČR
Kriminalistický
ústav Praha
Bartolomějská 10
110 00 Praha 1
Adresa pro poštovní styk:
Kriminalistický ústav
Praha Policie ČR
poštovní schránka 62/KÚP

Též v oborech
Elektrotechnika
Chemie
Kriminalistika
Strojírenství

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky vyžadované ve všech druzích řízení
před státními orgány*) s rozsahem znaleckého oprávnění:
- kriminalistická mechanoskopická expertiza,
- kriminalistická trasologická expertiza,
- kriminalistická elektrotechnická expertiza,
- kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza,
- kriminalistická balistická expertiza,
- kriminalistická expertiza ručního písma,
- kriminalistická expertiza písma psacích strojů,
- kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností,

částka 2

Ústřední věstník

-

Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel.:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

*)
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kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin,
kriminalistická jazyková expertiza psaného projevu,
kriminalistická daktyloskopická expertiza,
kriminalistická chemická expertiza,
kriminalistická fyzikálně-chemická expertiza,
kriminalistická biologická expertiza,
kriminalistická genetická expertiza,
kriminalistická antropologická expertiza,
kriminalistická audioexpertiza,
kriminalistická videoexpertiza,
kriminalistická fotografická expertiza,
kriminalistická počítačová expertiza.

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR podává znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle je nepodává v řízení
o přestupcích

Technický a zkušební
ústav telekomunikací
a pošt Praha
Hvožďanská 3
148 01 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Telekomunikací a pošt

V oboru písmoznalectví
pro zkoumání pravosti podpisu.
V oboru telekomunikací a pošt
pro telekomunikace, mikrovlnnou komunikaci, přenosovou
a spojovací techniku, radiotechniku, poštu, technologii a bezpečnost poštovního provozu.

00003468
271192111
279234560
info@testcom.cz

O b o r : Požární ochrana
Ústav
Generální ředitelství
Hasičského záchranného
sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Požární ochrana.

00007064
974819229
974819960
grhzs@mvcr.cz

Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2

Požární ochrana.

IČ:
70886288
tel.:
222199220
e-mail: beranova@hzs.mepnet.cz
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
se sídlem v Kladně
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

70885371
312834111
312834148
spisovna@sek.izscr.cz

Požární ochrana.
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Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje
Nádražní ul.
PS 66
370 21 České Budějovice

Požární ochrana.

IČ:
70882835
tel.:
387005111
e-mail: reditel@jck.izscr.cz
Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
Kaplířova 9
P.O.BOX 185
320 68 Plzeň 20
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Požární ochrana.

70883378
377492211
377492202
podatelna@hzspk.cz

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary

Požární ochrana.

IČ:
70883611
tel.:
353302101
e-mail: spisovna@kvk.izscr.cz
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec

Požární ochrana.

tel.:
485104818
e-mail: schreiberova@hzslk.cz
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

Požární ochrana.

IČ:
70885869
tel.:
466060302
e-mail: spisovna@pak.izscr.cz
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Štefánikova 32
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

70884099
541422121
541241124
jiri.pelikan@firebrno.cz

Požární ochrana.
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Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 44 Ostrava-Zábřeh
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

70884561
596763300
596750937
spisovna@ctvmo.cz

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 1340/10 (pošt.schr. 8)
400 01 Ústí nad Labem
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Požární ochrana.

70882525
495855226

Hasičský záchranný sbor
kraje Vysočina
Sokolovská 2
586 01 Jihlava
tel.:

Požární ochrana.

70886300
475240211
475601711
spisovna@ulk.izscr.cz

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122
500 03 Hradec Králové
IČ:
tel.:

Požární ochrana.

Požární ochrana.

567584458

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje
Schweitzerova 91
772 11 Olomouc

Požární ochrana.

IČ:
70885940
tel.:
585731211
e-mail: spisovna@olk.izscr.cz
Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Přílucká 213
760 01 Zlín
IČ:
70887306
tel.:
577656101
e-mail: vladimira.sevelova@zlk.izscr.cz

Požární ochrana.
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Požární ochrana.

Hornicko-geologická
fakulta Vysoké školy
báňské - TU Ostrava
tř. 17.listopadu 15
708 30 Ostrava - Poruba
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

61989100
597326752
596918589
sekretariat.hgf@vsb.cz

O b o r : Projektování
Ústav
KOPPREA, spol. s r.o.
U svobodárny 12
190 00 Praha 9
IČ:
tel.:
fax:

Též v oborech
Ekonomika
Stavebnictví

Ekonomika
Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro oceňování hmotného a nehmotného majetku, podniku jako celku, cenných papírů a derivátů kapitálového trhu, majetkových práv, pohledávek a závazků, podílů v obchodních společnostech, vypořádacích podílů včetně posuzování zastavených obchodních podílů a přiměřenosti ceny nebo směnného
poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo
odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy.
V oboru projektování
pro projektování ve stavebnictví.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, občanské, průmyslové a zemědělské včetně posuzování vad a poruch staveb.

Doprava
Ekonomika
Energetika
Stavebnictví
Zdravotnictví

Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení
a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování staveb, interakce
dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření,
porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové
potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze,
např. porušování kloubních náhrad.

IČ:
25523155
tel./fax: 518352983
e-mail: knap@infos.cz

Ústav teoretické
a aplikované mechaniky
Akademie věd
České republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy v oborech:
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, movitostí a podniků.
V oboru projektování
pro projektování staveb. V oboru stavebnictví pro stavby obytné, zemědělské, vodní, průmyslové.

45808830
284819667
284811511

"Nemovitost", spol. s r.o.
Štefánikova 7
695 01 Hodonín

Rozsah znaleckého oprávnění

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

O b o r : Pyrotechnika
Ústav
Policejní prezidium ČR
pyrotechnický odbor
Pelléova 6
160 00 Praha 6
kont.adresa:
pošt. schr. 62/PO
170 89 Praha 7

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Kriminalistická pyrotechnická expertiza.

částka 2
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IČ:
00007464
tel.:
974835901
e-mail: piro@mvcr.cz

O b o r : Služby
Ústav
INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3
IČ:
44793456
tel./fax: 222781111
e-mail: zizala@vol.cz

Též v oborech
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Patenty a vynálezy
Spoje
Technické obory
(různé)

Rozsah znaleckého oprávnění
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.

O b o r : Spoje
Ústav
INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3
IČ:
44793456
tel./fax: 222781111
e-mail: zizala@vol.cz

Též v oborech
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Patenty a vynálezy
Služby
Technické obory
(různé)

Rozsah znaleckého oprávnění
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.

O b o r : Stavebnictví
Ústav

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Technický stav konstrukcí pozemního stavitelství - staveb obytných, průmyslových, občanské vybavenosti a zemědělských,
staveb inženýrských - mostů, letišť, betonových, ocelových
a dřevěných konstrukcí.

ALB expert, spol. s r.o.
Sokolská 1867/22
120 00 Praha 2
IČ:
26199386
tel.:
777561113
e-mail: alb.expert@volny.cz
ADN-Konzult
Doc.Ing.Jindřich Šachl,CSc.
Bělohorská 12
169 00 Praha 6
IČ:
18660762
tel./fax: 220510896

Doprava
Strojírenství

V oboru doprava
pro dopravu silniční a městskou se specializací na posuzování
příčin dopravních nehod a protismykových vlastností vozovek.
V oboru stavebnictví
pro stavby dopravní se specializací pro posuzování pozemních
komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy.
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V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel
ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.
A & H NEMOCONSULT, s.r.o.
Poštovská 8c
P.O. BOX 273
601 00 Brno

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí a podniků.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné a průmyslové - vady a poruchy staveb.

Doprava
Ekonomika
Strojírenství
Zemědělství

V oboru doprava
pro hodnocení provozně-technických, provozních a ekonomických parametrů silničních motorových vozidel a otázky provozu městské dopravy.
V oboru ekonomika
pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví
a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady
nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení,
strojů a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části a smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, přezkoumávání ovládací
smlouvy, smlouvy o převodu zisku, přezkoumávání smlouvy
o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy.
V oboru stavebnictví
pro normativní základnu, tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví.
V oboru strojírenství
pro strojírenskou ekonomii a technologie.
V oboru zemědělství
pro provoz a ekonomiku zemědělské výroby.

IČ:
48910660
tel./fax: 542217702
e-mail: k.abraham@volny.cz
A & CE, s.r.o.
Ptašinského 307/4
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44119097
541594259
541594260
ace@ace.cz

CON TES, s.r.o.
Duchcovská 2
415 01 Teplice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

47311533
417536119
417577143
contes@volny.cz

České vysoké učení technické
v Praze - Kloknerův ústav
Šolínova 7
166 08 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Posuzování staveb bytových, občanských, inženýrských a průmyslových včetně staveb energetických zařízení z hlediska
statiky, rekonstrukcí, vad, poruch a havárií, a pro posuzování
technické dokumentace staveb, stavebních prací a technologií.

68407700
224353529
224353530
klecka@vc.cvut.cz

Diagnostika, analýza poruch a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí.
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EXPERTIZA CZ s.r.o.
Chelčického 55
500 02 Hradec Králové 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků, technologických celků, movitého majetku, cenných papírů, nehmotného majetku, nerostného bohatství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování stavebně technických problémů a závad u staveb obytných, průmyslových a zemědělských.

Ekonomika
Ochrana přírody

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).

Ekonomika
Hutnictví
Kybernetika
Strojírenství

Oceňování podniků, ceny a odhady nemovitého, hmotného
a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, systému řízení podniku a investiční činnosti, posuzování bankovních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů, oceňování průmyslového a obchodního vlastnictví, ochranných známek a know-how, provozní opotřebení,
životnost a spolehlivost strojů, strojních zařízení, strojních
technologií, manipulačních a dopravních prostředků, předmětů a výrobků, stavby obytné, organizační a výpočetní technika, včetně software, kancelářské zařízení.

Ekonomika
Projektování

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy v oborech:

25915088
495532737
495502765
zima@atnet.cz

fa Jokl Appraisal,
odhadcovská kancelář
- prof. ing. Miloslav Jokl, DrSc.
- ing. Miloslav Jokl
- ing. Daniel Jokl
Na Ořechovce 60
162 00 Praha 6
tel.:
224315849
fax:
224316126
e-mail: m.v.jokl@jokl-appraisal.cz
INFO 7 -znalecká organizace,
spol. s r.o.
Národní 21
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44266154
224235487
224236247
znalci@info7.cz

KOPPREA, spol. s r.o.
U svobodárny 12
190 00 Praha 9
IČ:
tel.:
fax:

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, movitostí a podniků.
V oboru projektování
pro projektování staveb.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, zemědělské, vodní, průmyslové.

45808830
284819667
284811511

"Nemovitost", spol. s r.o.
Štefánikova 7
695 01 Hodonín
IČ:
25523155
tel./fax: 518352983
e-mail: knap@infos.cz
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Ekonomika
Projektování

V oboru ekonomika
pro oceňování hmotného a nehmotného majetku, podniku jako celku, cenných papírů a derivátů kapitálového trhu, majetkových práv, pohledávek a závazků, podílů v obchodních společnostech, vypořádacích podílů včetně posuzování zastavených obchodních podílů a přiměřenosti ceny nebo směnného
poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo
odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy.
V oboru projektování
pro projektování ve stavebnictví.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, občanské, průmyslové a zemědělské včetně posuzování vad a poruch staveb.
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PROFI-TEN a. s.
Vodičkova 20/682
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro ekonomiku stavebních investic, ceny nemovitostí, systémy jakosti stavebních firem, oceňování know-how firem působících ve výstavbě, oceňování podniků, majetku a závazků
obchodních společností, řízení stavebních firem.
V oboru stavebnictví
pro vlastnosti staveb, stavebních hmot a výrobků pro stavby,
vady a poruchy staveb, jakost stavebních děl, výrobků pro stavby a projektů staveb, technologie staveb a životnost staveb.

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí.
V oboru stavebnictví
pro investorsko-inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb.

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí, podniků, majetkových práv, cenných papírů a ostatního majetku.
V oboru stavebnictví
pro stavby průmyslové, zemědělské, inženýrské a obytné.

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí a podniků.
V oboru stavebnictví
pro technický stav konstrukcí pozemního stavitelství staveb
obytných, průmyslových, občanské vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových
a dřevených konstrukcí.

Stavebnictví

Vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové, tepelnou techniku, ceny a odhady nemovitostí, tržní
oceňování majetku a tržní oceňování podniků.

26157420
224354328

SRM-CONSULT
Plzeň, spol. s r.o.
Klatovská 85
320 13 Plzeň
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

V oboru ekonomika
pro oceňování podniků, cenných papírů, nehmotného majetku, technologických celků, strojů, zařízení, věcí movitých, nemovitostí, staveb památkového charakteru, oceňování a analýzu pojistných rizik, výpočet maximálních možných škod,
vyhodnocování pojistné ochrany, rozsah a výpočet výše škod,
ekonomiku a řízení podniku, oceňování ekologických zátěží
a škod.
V oboru ochrana přírody
pro vliv podniku na životní prostředí a návrhy ekologických
opatření.
V oboru stavebnictví
pro diagnostiku vad a poruch staveb.
V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu technologických celků,
strojů a zařízení.

49450263
547422511
547420533
info@qualiform.cz

RAAMI APPRAISING, k.s.
Krolmusova 154/18
163 00 Praha 6 - Řepy
IČ:
tel.:

Ekonomika
Ochrana přírody
Strojírenství

25133497
222231660
222231660
profiten@profiten.cz

QUALIFORM, a.s.
Rašínova 2
602 00 Brno

25211935
377421405
777421406
srmconsult@top.cz

STATIKUM s.r.o.
Tomešova 4
602 00 Brno
IČ:
15545881
tel./fax: 543248835
e-mail: statikum@quick.cz
STAVEXIS, s.r.o.
Žižkova 63
616 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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Ústav teoretické
a aplikované mechaniky
Akademie věd České republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava
Ekonomika
Energetika
Projektování
Zdravotnictví

Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování staveb, interakce
dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření,
porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové
potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze,
např. porušování kloubních náhrad.

Ekonomika

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.

Ekonomika
Školství a kultura
Umělecká řemesla

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, věcí movitých, motorových
vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů, oceňování
podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic, přezkoumávání správnosti ceny podniku
a jeho části při jeho převodu nebo nájmu, činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, přeměny
společností, zpracování znaleckých zpráv o fúzi společností,
posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely
převodu na úhradu dluhu, přiměřenosti ceny nebo směnného
poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo při
odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy, prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu
zisku, posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele,
akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu, přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu, výše vypořádacích podílů, přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami.
V oboru stavebnictví
pro inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní,
stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské, stavby
občanské vybavenosti.
V oboru školství a kultura
pro umění výtvarné - obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek.
V oboru umělecká řemesla
pro užité umění, užitou architekturu, nábytek.

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

ZNALCI A ODHADCI
- znalecký ústav, spol. s r.o.
Foltýnova 16
635 00 Brno
IČ:
25577298
tel./fax: 545212295
e-mail: znalciaodhadci@seznam.cz

Znalecký a oceňovací
ústav, spol. s r.o.
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
IČ:
25599186
tel:
582334822
fax:
582330169
e-mail: ustav@znalecky.cz
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Znalecký ústav
TRIGON, spol. s r.o.
Tismická 3
100 00 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:

Ekonomika

částka 2

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí.
V oboru stavebnictví
pro stavby obytné, průmyslové a zemědělské - statika, konstrukce, poruchy.

25619772
271740277
271742082

O b o r : Strojírenství
Ústav
ADET s.r.o.
Milotice č.p. 117
696 05 Milotice

Též v oborech
Doprava
Ekonomika

V oboru doprava
pro technické posudky o příčinách dopravních nehod.
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, oceňování podniků, oceňování movitého a nemovitého majetku,
technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování majetku a závazků při transformacích do obchodních společností
a hodnocení projektů transformací obchodních společností.
V oboru strojírenství
pro autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,
strojů a zařízení.

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel, strojů a výrobního zařízení.
V oboru strojírenství
pro autoopravárenství a konstrukce motorových vozidel.

Doprava
Stavebnictví

V oboru doprava
pro dopravu silniční a městskou se specializací na posuzování
příčin dopravních nehod a protismykových vlastností vozovek.
V oboru stavebnictví
pro stavby dopravní se specializací pro posuzování pozemních
komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy.
V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel
ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.

Doprava
Ekonomika
Stavebnictví
Zemědělství

V oboru doprava
pro hodnocení provozně-technických, provozních a ekonomických parametrů silničních motorových vozidel a otázky provozu městské dopravy.
V oboru ekonomika
pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví
a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady
nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení,
strojů a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části a smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, přezkoumávání ovládací
smlouvy, smlouvy o převodu zisku, přezkoumávání smlouvy
o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozděle-

IČ:
25577301
tel.:
518619582
e-mail: adet.mikulasek@mybox.cz

Evžen Sperger - AUTOTES
I.B.Schneidera 395/12
370 01 České Budějovice
IČ:
45042462
tel./fax: 386462272
e-mail: autotescb@iol.cz
ADN-Konzult
Doc.Ing.Jindřich Šachl,CSc.
Bělohorská 12
169 00 Praha 6
IČ:
18660762
tel./fax: 220510896

A & CE, s.r.o.
Ptašinského 307/4
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44119097
541594259
541594260
ace@ace.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
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Ústřední věstník

strana 55

ní nebo změně právní formy.
V oboru stavebnictví
pro normativní základnu, tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví.
V oboru strojírenství
pro strojírenskou ekonomii a technologie.
V oboru zemědělství
pro provoz a ekonomiku zemědělské výroby.
AUTOCRASH
EXPERT v.o.s.
Šimáčkova 398
460 01 Liberec
IČ:

Doprava
Ekonomika

V oboru doprava
pro dopravu městskou a dopravu silniční.
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady motorových vozidel.
V oboru strojírenství
pro strojírenství všeobecné, technický stav motorových vozidel.

Doprava
Ekonomika

V oboru doprava
- doprava silniční a městská se specializací na posuzování
příčin dopravních nehod, posuzování technického stavu motorových vozidel a zemědělských strojů.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady movitostí, podniků, výrobních strojů, zařízení
a systémů a o posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů.
V oboru strojírenství
- autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,
strojů a zařízení.

Ekonomika
Hutnictví
Kybernetika
Stavebnictví

Oceňování podniků, ceny a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, systému řízení podniku a investiční činnosti, posuzování
bankovních a finančních činností včetně oceňování cenných
papírů, oceňování průmyslového a obchodního vlastnictví,
ochranných známek a know-how, provozní opotřebení, životnost a spolehlivost strojů, strojních zařízení, strojních technologií, manipulačních a dopravních prostředků, předmětů a výrobků, stavby obytné, organizační a výpočetní technika, včetně software, kancelářské zařízení.

Elektrotechnika
Chemie
Kriminalistika
Strojírenství

Pro znalecké posudky vyžadované ve všech druzích řízení
před státními orgány*) s rozsahem znaleckého oprávnění:
- kriminalistická mechanoskopická expertiza,
- kriminalistická trasologická expertiza,
- kriminalistická elektrotechnická expertiza,
- kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza,
- kriminalistická balistická expertiza,
- kriminalistická expertiza ručního písma,
- kriminalistická expertiza písma psacích strojů,
- kriminalistická technická expertiza dokladů a písemností,
- kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin,
- kriminalistická jazyková expertiza psaného projevu,
- kriminalistická daktyloskopická expertiza,
- kriminalistická chemická expertiza,
- kriminalistická fyzikálně-chemická expertiza,

25038656

fa Adone
IČ:
13436601
tel.:
596111861
e-mail: adone@adone.cz
- ing. Petr Schulmeister
Milíčova 12
702 00 Ostrava
-Moravská Ostrava
IČ:
44935145
tel.:
558696127
e-mail: adone@iol.cz
- ing. Petr Korč
Třanovice 244
739 93 Třanovice
okr. Frýdek-Místek
INFO 7 -znalecká organizace,
spol. s r.o.
Národní 21
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44266154
224235487
224236247
znalci@info7.cz

Policie ČR
Kriminalistický
ústav Praha
Bartolomějská 10
110 00 Praha 1
Adresa pro poštovní styk:
Kriminalistický ústav
Praha Policie ČR
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel.:
974824402
fax:
974824002
e-mail: ku@mvcr.cz
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kriminalistická biologická expertiza,
kriminalistická genetická expertiza,
kriminalistická antropologická expertiza,
kriminalistická audioexpertiza,
kriminalistická videoexpertiza,
kriminalistická fotografická expertiza,
kriminalistická počítačová expertiza.

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR podává znalecké posudky především pro účely trestního řízení a obvykle je nepodává v řízení
o přestupcích

PROFI-TEN a. s.
Vodičkova 20/682
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o hodnocení technického stavu motorových vozidel, posuzování jednotlivých závad motorových vozidel pomocí bezdemontážní diagnostiky, posuzování přístrojů a zařízení používaných k diagnostikování závad motorových
vozidel a hodnocení technologického vybavení a rozměrového uspořádání pracovišť určených k bezdemontážní kontrole
motorových vozidel.

Doprava

Osobní, nákladní a vlečná vozidla a jejich příslušenství.

Doprava
Ekonomika
Technické obory
(různé)

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.

25534408
541213822
545211210

TÜV UVMV s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:

V oboru ekonomika
pro oceňování podniků, cenných papírů, nehmotného majetku, technologických celků, strojů, zařízení, věcí movitých, nemovitostí, staveb památkového charakteru, oceňování a analýzu pojistných rizik, výpočet maximálních možných škod, vyhodnocování pojistné ochrany, rozsah a výpočet výše škod,
ekonomiku a řízení podniku, oceňování ekologických zátěží
a škod.
V oboru ochrana přírody
pro vliv podniku na životní prostředí a návrhy ekologických
opatření.
V oboru stavebnictví
pro diagnostiku vad a poruch staveb.
V oboru strojírenství
pro posuzování technického stavu technologických celků,
strojů a zařízení.

25133497
222231660
222231660
profiten@profiten.cz

Servis STK, spol. s r.o.
Kulkova 30
614 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:

Ekonomika
Ochrana přírody
Stavebnictví

63993040
239046900
239046905

Ústav silniční
a městské dopravy, a.s.
Znalecká a expertizní
skupina
Türkova 1001
149 00 Praha 4- Chodov
IČ:
49240188
tel:
267288356
fax:
267288357
e-mail: znalci@usmd.cz
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O b o r : Školství a kultura
Ústav

Též v oborech

RenoArt, s.r.o.
Riegrova 344
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Restaurování figurálních a nefigurálních uměleckých kulturních památek a architektury.

47473215
499621413
499820782
renoart.rar@wo.cz

Znalecký a oceňovací
ústav, spol. s r.o.
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

Ekonomika
Stavebnictví
Umělecká řemesla

25599186
582334822
582330169
ustav@znalecky.cz

V oboru ekonomika
o cenách a odhadech nemovitostí, věcí movitých, motorových
vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů, oceňování
podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic, přezkoumávání správnosti ceny podniku
a jeho části při jeho převodu nebo nájmu, činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, přeměny
společností, zpracování znaleckých zpráv o fúzi společností,
posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely
převodu na úhradu dluhu, přiměřenosti ceny nebo směnného
poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo při
odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy, prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu
zisku, posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele,
akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního
kapitálu, přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu, výše vypořádacích podílů, přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami.
V oboru stavebnictví
pro inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní,
stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské, stavby
občanské vybavenosti.
V oboru školství a kultura
pro umění výtvarné - obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek.
V oboru umělecká řemesla
pro užité umění, užitou architekturu, nábytek.

O b o r : Technické obory (různé)
Ústav
GAS s.r.o.
Komenského nám.1619
251 01 Říčany u Prahy
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

61506192
323612202
323612200
info@gasinfo.cz

Též v oborech
Bezpečnost práce
Paliva

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, fyzikálněchemické a mechanické vlastnosti materiálů pro konstrukc 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.
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INFOS, spol. s r.o.
Roháčova 8
130 00 Praha 3

IČ:
44793456
tel-/fax: 222781111
e-mail: zizala@vol.cz

Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Patenty a vynálezy
Služby
Spoje

Ústav silniční a městské dopravy, a.s. Doprava
Znalecká a expertizní skupina
Ekonomika
Türkova 1001
Strojírenství
149 00 Praha 4 -Chodov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

49240188
267288356
267288357
znalci@usmd.cz

částka 2

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.
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.

O b o r : Telekomunikací a pošt
Ústav
Technický a zkušební
ústav telekomunikací
a pošt Praha
Hvožďanská 3
148 00 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech
Písmoznalectví

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru písmoznalectví
pro zkoumání pravosti podpisu.
V oboru telekomunikací a pošt
pro telekomunikace, mikrovlnnou komunikaci, přenosovou
a spojovací techniku, radiotechniku, poštu, technologii a bezpečnost poštovního provozu.

00003468
271192111
279234560
info@testcom.cz

O b o r : Textilie
Ústav
Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
658 41 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00013251
543426711
543423590
info@tzu.cz

Též v oborech
Ekonomika

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
pro posuzování vztahů ceny a jakosti textilních surovin, polotovarů, textilního zboží a výrobků z textilu, posuzování systému jakosti výrobců/dodavatelů a odstraňování technických
překážek obchodu.
V oboru textilie
pro přírodní a syntetická vlákna, nitě, příze a hedvábí, tkaniny
a pleteniny pro výrobu prádla a oděvů, prádlo a oděvy, výrobky punčochové, stuhy, prýmky, krajky a výšivky, kusové výrobky (šály, šátky, kapesníky, záclony, vázanky), koberce
a podlahové textilie, potahové a dekorační textilie, tyly, textilie prošívané a ložní prádlo, netkané textilie pojené a vpichované, geotextilie a ostatní textilie určené pro stavby, plachty
a stany, pytle a vaky, textilní odpady a výrobky z nich, kotouče leštící a brusné, provazy a lana, technické textilie.

částka 2

Ústřední věstník

strana 59

O b o r : Tlumočnictví
Ústav
Katedra germanistiky
Filozofické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
IČ:
tel.:
fax:

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů
a orgánů samosprávy se specializací na jazyk německý.

61989592
585633203-7
585229162

Katedra jazyků
Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Studentská 13
370 05 České Budějovice

Tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů
a orgánů samosprávy se specializací na jazyk německý a anglický.

IČ:
60076658
tel.:
387772507
e-mail: latislav@zf.jcu.cz
Katedra slavistiky
Filozofické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů
a orgánů samosprávy se specializací na jazyk ruský, polský
a ukrajinský.

61989592
585633373
585229162
vysl@risc.upol.cz

Středisko maďarských
studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 38 Praha 1

Tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů
a orgánů samosprávy se specializací na jazyk maďarský.

IČ:
00216208
tel./fax: 224491410
e-mail: evzen.gal@ff.cuni.cz
Ústav anglistiky
a amerikanistiky
Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy
Nám. J.Palacha 2
116 38 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:

00216208
221619341
221619382

Tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů
a orgánů samosprávy se specializací na jazyk anglický.
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Ústav slavistických a východoevropských
studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
nám. J.Palacha 2
116 38 Praha 1
IČ:
tel.:

částka 2

Tlumočnické úkony vyžadované pro potřebu státních orgánů
a orgánů samosprávy se specializací na jazyk ruský, ukrajinský, polský, slovenský, bulharský, makedonský, slovinský,
chorvatský, srbský, litevský, lotyšský a lužickosrbský.

00216208
221619266

O b o r : Umělecká řemesla
Ústav
Znalecký a oceňovací
ústav, spol. s r.o.
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech
Ekonomika
Stavebnictví
Školství a kultura

25599186
582334822
582330169
ustav@znalecky.c z

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí, věcí movitých, motorových vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů, oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic, přezkoumávání správnosti ceny podniku a jeho části při jeho převodu nebo nájmu, činnosti člena statutárního
orgánu z hlediska hospodářských zájmů, přeměny společností,
zpracování znaleckých zpráv o fúzi společností, posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na
úhradu dluhu, přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce, převzetí nebo při odkoupení
cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy, prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře,
nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu, přezkoumání
návrhu smlouvy o fúzi, posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu,
výše vypořádacích podílů, přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami.
V oboru stavebnictví
pro inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské, stavby občanské vybavenosti.
V oboru školství a kultura
pro umění výtvarné - obrazy, sklo, porcelán, starožitný nábytek.
V oboru umělecká řemesla
pro užité umění, užitou architekturu, nábytek.

O b o r : Vodní hospodářství
Ústav
Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy Praha
Žabovřeská ul. 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

027049
257921640
257921246
sekretariat@vumop.cz

Též v oborech
Ekonomika
Ochrana přírody
Zemědělství

Rozsah znaleckého oprávnění
Meliorace a půdoznalství - hodnocení kvality půdy, fyzikálněchemických a zúrodňujících vlastností půd, 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.

částka 2

Ústřední věstník

Výzkumný ústav
vodohospodářský
T. G. Masaryka
Podbabská 30/2582
160 62 Praha 6

Ochrana přírody

IČ:
00020711
tel.:
220197111
e-mail: info@vuv.cz
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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.

O b o r : Zařízení národní obrany a bezpečnosti
Ústav
Bezpečnostní
informační služba
P.O.BOX 1
150 07 Praha 57

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky z oboru zařízení národní obrany a bezpečnosti vyžadované orgány činné v trestním řízení ve věcech
ochrany utajovaných skutečností a zpravodajské činnosti v oboru působnosti Bezpečnostní informační služby.

IČ:
47608676
tel.:
235521400
e-mail: info@bis.cz
Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ:
tel.:

Pro znalecké posudky z oboru zařízení národní obrany a bezpečnosti vyžadované orgány činnými v trestním řízení ve věcech státního a služebního tajemství vojenského charakteru.

60162694
973201111

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ
ÚŘAD
Na Popelce 2/16
P.O.BOX 49
150 06 Praha 56
IČ:
68403569
tel.:
257283111
e-mail: pravni@nbu.cz

Pro znalecké posudky ve věcech ochrany utajovaných skutečností v oboru působnosti Národního bezpečnostního úřadu.
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částka 2

O b o r : Zdravotnictví
Ústav

Též v oborech

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Rozsah znaleckého oprávnění
Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

IČ:
65269705
tel.:
532232111
fax:
543211185
e-mail: fnbrno@fnbrno.cz
Farmacie.

Státní ústav pro
kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00023817
267311153
272739995
sukl@sukl.cz

Ústav teoretické
a aplikované mechaniky
Akademie věd
České republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava
Ekonomika
Energetika
Stavebnictví
Projektování

Statika a dynamika, vady, poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských včetně zakládání staveb, oceňování staveb, interakce
dopravních prostředků s dopravními cestami, přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí (ocelové
potrubí, nádrže, stožáry apod.), biomechanika pevné fáze,
např. porušování kloubních náhrad.

68378297
286885382
286884634
itam@itam.cas.cz

O b o r : Zemědělství
Ústav
A & CE, s.r.o.
Ptašinského 307/4
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44119097
541594259
541594260
ace@ace.cz

Též v oborech
Doprava
Ekonomika
Stavebnictví
Strojírenství

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
pro hodnocení provozně-technických, provozních a ekonomických parametrů silničních motorových vozidel a otázky
provozu městské dopravy.
V oboru ekonomika
pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví
a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení, strojů a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, přezkoumávání
vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání smlouvy
o převodu podniku nebo jeho části a smlouvy o nájmu podniku
nebo jeho části, přezkoumávání ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, přezkoumávání smlouvy o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy.
V oboru stavebnictví
pro normativní základnu, tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví.
V oboru strojírenství
pro strojírenskou ekonomii a technologie.
V oboru zemědělství
pro provoz a ekonomiku zemědělské výroby.

částka 2

Ústřední věstník

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský
Hroznová 2
656 06 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Zkoušení a kontrola stavu agrochemických vlastností zemědělských a lesních půd, monitoring půd a registr kontaminovaných ploch, registrace odrůd pěstovaných plodin, uznávání
osiv, sadby a školkařských výpěstků, registrace, kontrola a státní dozor nad používáním krmiv a hnojiv, registrace ploch vinic a viničních tratí, chmelnic a intenzivních sadů, výživa zemědělských plodin, vliv chemizace na zemědělskou výrobu
(mimo ochranu rostlin a přípravků a metod na ochranu rostlin), pověřování a kontrola laboratoří k provádění chemických
analýz v rozsahu působnosti ústavu.

00020338
543548233
543211148
ukzuz@ukzuz.cz

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy Praha
Žabovřeská ul. 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
027049
257921640
257921246
sekretariat@vumop.cz

strana 63

Ekonomika
Ochrana přírody
Vodní hospodářství

Meliorace a půdoznalství - hodnocení kvality půdy, fyzikálněchemických a zúrodňujících vlastností půd, 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.
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