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O b o r : Požární ochrana
Ústav

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Požární ochrana.

Ministerstvo vnitra,
generální ředitelství
Hasičského požárního sboru,
Technický ústav požární ochrany
Pískova 42
143 01 Praha 4
tel.:
974824417
e-mail: tupo@mvcr.cz
VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Projektování
Služby
Stavebnictví
Strojírenství
Střelivo a výbušniny
Těžba

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání,
klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání ocelových
lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika pohoří,
zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence proti
horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana povrchových
důlních objektů před vlivy dobývání, technologie a automatizace úpravnických procesů, protipožární technika, havarijní
prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření, vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami, zpracování
projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, posuzování projektových staveb z hlediska
bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů, navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů, včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení, zpracování
návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů důlních
plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra tísňového volání, zpracování návrhů generelu
cílového stavu báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Hodnocení vlivu staveb, činnosti a technologií na životní prostředí.

O b o r : Právní vztahy k cizině
Ústav
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:

00216208
221005111
221005337

Též v oborech
Patenty a vynálezy

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro práva autorská a práva průmyslová (právo k průmyslovému vzoru, k ochranným známkám, k označení původu výrobků, k obchodnímu jménu a právo proti nekalé soutěži.
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O b o r : Projektování
Ústav
České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta architektury
Thákurova 7
166 34 Praha 6
IČ:
tel.:

Stavebnictví

Architektura a urbanismus.

Ekonomika
Elektronika
Energetika
Stavebnictví
Vodní hospodářství

Geodetické, průzkumné, projektové a rozpočtové práce proinvestiční vodohospodářskou výstavbu (hydrotechnické, hydroenergetické, zdravotně-hospodářské, hydromeliorační stavby)
- výhledové studie, technicko-ekonomické expertizy, inženýrské práce - vývoj, typizace a normalizace v tomto oboru.

Ekonomika
Hutnictví
Stavebnictví
Strojírenství

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí a podniků a pro posuzování efektivnosti investic.
V oborech hutnictví a strojírenství
pro metalurgické a strojírenské výrobní technologie a provozy
včetně přidružených a pomocných provozů.
V oboru projektování
pro posuzování rozsahu a kvality projektové přípravy staveb
obecně se zvláštním zaměřením na obory hutnictví, strojírenství a stavebnictví.
V oboru stavebnictví
pro stavební konstrukce, především ve vztahu k provozované
technologii.

Stavebnictví

Architektura a urbanismus.

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Požární ochrana
Služby

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání,
klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání ocelových
lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika, pohoří,

26475081
261102222
261215186
praha@hydroprojekt.cz

METALCONSULT s.r.o.
Opletalova 37
110 00 Praha 1
IČ:
43871861
tel.:
224211495
e-mail: jankahovec@metalconsult.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta architektury
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:

46747885
485105892

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/ 7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

68407700
224351111

HYDROPROJEKT CZ a.s.
ÚSTŘEDÍ PRAHA
Táborská 31
140 16 Praha 4
- odštepné závody:
Brno, Minská 18,
PSČ 616 00
Ostrava, Varenská 49,
PSČ 710 00
České Budějovice,
Zátkovo nábř. 7,
PSČ 370 21
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech

45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz
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Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Stavebnictví
Strojírenství
Střelivo a výbušniny
Těžba

zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence proti
horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana povrchových
důlních objektů před vlivy dobývání, technologie a automatizace úpravnických procesů, protipožární technika, havarijní
prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření, vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami, zpracování
projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, posuzování projektových staveb z hlediska
bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů, navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů,
včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení, zpracování návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů
důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému
města Ostravy a centra tísňového volání, zpracování návrhů
generelu cílového stavu báňského řešení územního systému,
ekologické stability a územně plánovací dokumentace.
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na
nich a jejich odstraňování. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Hodnocení vlivu staveb, činnosti a technologií
na životní prostředí.

Stavebnictví

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorie konstrukcí,
výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty a diagnostika
staveb.

Stavebnictví

Architektura a urbanismus.

Doprava
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Hutnictví
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Vodní hospodářství

V oboru doprava
- doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních
nehod.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování
strojů, zařízení a technologických celků, oceňování podniků.
V oboru stavebnictví
- stavby inženýrské, dopravní, energetických zařízení, obytné,
průmyslové, vodní zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské a ocelové konstrukce.
V oboru strojírenství
- strojírenství těžké a všeobecné.
V oboru vodní hospodářství
- čistota vod a meliorace.

61989100
596991319
596991356
vedeni.fast@vsb.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury
Poříčí 5
639 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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216305
541146600
541146605
tajemnik@fa.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně
- Ústav soudního inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
216305
tel.:
543211571
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz
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V oboru technické obory (různé)
- jednosnímková a dvousnímková fotogrammetrie.
Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský, Praha s.p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Dřevo-zpracování
Lesní hospodářství

Pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou
výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

00014125
224224921
224222844
vvud@vvud.cz

O b o r : Psychologie
Ústav
Masarykova univerzita v Brně
Fakulta sociálních studií
Gorkého 7
602 00 Brno
IČ:
tel.:

Rozsah znaleckého oprávnění

Sociální vědy

V oboru psychologie
pro obecnou psychologii, psychologii práce, sociální psychologii, vývojovou psychologii.
V oboru sociální vědy
pro sociologii, politologii, mezinárodní vztahy a evropská studia, mediální studia, žurnalistiku, sociální politiku, sociální
práce, environmentální studia.

Historie
Kultura
Školství

V oboru historie
pro archeologii, české dějiny, obecné dějiny, pomocné vědy
historické, archivnictví, etnologii.
V oboru psychologie
pro klinickou psychologii, obecnou psychologii, psychologii
práce, sociální psychologii, vývojovou psychologii.
V oboru školství
pro pedagogiku, film, rozhlas, televizi, umění dramatické,
umění hudební, umění literární - česká literatura, francouzská
literatura, italská literatura, německá literatura, ruská literatura, ostatní slovanské literatury, španělská literatura, umění výtvarné, jazykovědu - český jazyk, anglický jazyk, francouzský
jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, ostatní slovanské jazyky, klasickou filologii, srovnávací indoevropská
jazykověda.

00216224
541615111

Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Arné Nováka 1
602 00 Brno
IČ:
tel.:

Též v oborech

216224
541121111

O b o r : Pyrotechnika
Ústav

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Kriminalistická pyrotechnická expertiza.

Policejní prezidium ČR
pyrotechnický odbor
Pelléova 6
160 00 Praha 6
kont.adresa:
pošt. schr. 62/PO
170 89 Praha 7
IČ:
00007464
tel.:
974835901
e-mail: piro@mvcr.cz
VOP-026 Šternberk, s.p.
Olomoucká 175
785 01 Šternberk
IČ:

00000483

Střelivo a výbušniny
Technické obory
(různé)

Pro zbraně a zbraňové systémy, muniční systémy, výbušniny,
prostředky taktického průzkumu, vnitřní a vnější balistiku,
aerodynamiku, střelnice, střelecké linky a ohrožené prostory.

částka 2
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O b o r : Ropa - zpracování
Ústav
Ministerstvo obrany
sekce logistiky
Generálního štábu
Úřad zabezpečení služeb GŠ
Odbor vývoje a zkušebnictví PHM
Šumavská 4
Poštovní schránka 436
612 00 Brno
IČ:

Rozsah znaleckého oprávnění

Doprava

Letecké pohonné látky a provozní látky včetně maziv.

Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Sklo
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Zdravotnictví
Zemědělství

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa,
konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu,
pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.

60162694

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz
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V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.

O b o r : Sklo
Ústav

Též v oborech

Sklářský ústav
Hradec Králové, s.r.o.
Škroupova 957
P.O.BOX 38
501 01 Hradec Králové
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Polotovary pro výrobu skleněných vláken, vlákna skleněná,
hedvábí, příze a výrobky z nich, sklo technické a laboratorní,
sklo polooptické, sklo osvětlovací, sklo užitkové sodnodraselné, sklo užitkové olovnaté.

26033585
495215610
495220891
su@skl-ustav.cz

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz

Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Zdravotnictví
Zemědělství

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání (ne
pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu, pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro zkoumání
zdravotní nezávadnosti potravin.
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V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.

O b o r : Služby
Ústav
Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní
prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Ekonomika

Mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní obchod, cestovní ruch, evropská integrace, podnikání a právo, obchodní a mezinárodní právo, mezinárodní politické vztahy, politologie.

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Požární ochrana
Projektování
Stavebnictví
Strojírenství
Střelivo a výbušniny
Těžba

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání, klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání ocelových lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika pohoří, zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence
proti horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana povrchových důlních objektů před vlivy dobývání, technologie a automatizace úpravnických procesů, protipožární technika, havarijní prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zpracování
komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování
způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření, vyhledávání přesné
polohy starých jam geofyzikálními metodami, zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých
důlních děl, posuzování projektových staveb z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů, navrhování
bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů, včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení, zpracování návrhů
havarijních plánů pro případy zjištění výstupů důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra

IČ:
61384399
tel.:
224217724
e-mail: vydrova@vse.cz
VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz
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tísňového volání, zpracování návrhů generelu cílového stavu
báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Hodnocení vlivu
staveb, činnosti a technologií na životní prostředí.

O b o r : Sociální vědy
Ústav
Masarykova univerzita v Brně
Fakulta sociálních studií
Gorkého 7
602 00 Brno
IČ:
tel.:

Též v oborech
Psychologie

00216224
541615111

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru psychologie
pro obecnou psychologii, psychologie práce, sociální psychologii, vývojovou psychologii.
V oboru sociální vědy
pro sociologii, politologii, mezinárodní vztahy a evropská studia, mediální studia, žurnalistiku, sociální politiku, sociální práci, environmentální studia.

O b o r : Spoje
Ústav
České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta dopravní
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění

Doprava

Dopravní technologie a spoje, logistika v dopravě a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní infrastruktura v území, management a ekonomika dopravy a telekomunikací, automatizace v dopravě a telekomunikacích, technologie
a management a ekonomika dopravy a telekomunikací, dopravní systémy a technika, inženýrská informatika.

Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Kybernetika

Elektrotechnika a informatika, silnoproudá elektrotechnika,
elektronika a sdělovací technika, telekomunikační technika,
měření a přístrojová technika, letecké informační a řídící systémy, technická kybernetika, ekonomie a řízení elektrotechniky a energetiky,elektroenergetika, radioelektronika, informační a výpočetní technika, řízení a ekonomika podniku.

Ekonomika

Pravost, kvalita známek a jiných předmětů filatelistického zájmu (pro účely filatelistické).

Doprava

Dopravní technologie a spoje, dopravní management, marketing a logistika, technologie a řízení dopravy, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, dopravní inženýrství a spoje,
technika a technologie v dopravě a spojích, technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

IČ:
68407700
tel.:
24359520
e-mail: Michalko@fd.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6
IČ:
68407700
tel.:
224352016
e-mail: vlckova@FELD.CVUT.CZ
Svaz českých filatelistů
Holečkova 10
225 07 Praha 5 - Smíchov
tel.:
257012642
fax:
222541395
e-mail: scf@iol.cz
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta
Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice
IČ:
00216275
tel.:
466036091
e-mail: bohumil.culek@upce.cz
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Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky
a informatiky
tř. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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Elektronika
Kybernetika
Těžba

Elektronika, aplikovaná informatika a teleinformatika, elektrotechnická výroba a management, kybernetika, automatizace a měření, silnoproudá elektrotechnika a energetika.

Elektrotechnika
Kybernetika

Elektronika, aplikovaná informatika a teleinformatika, elektrotechnická výroba a management, kybernetika, automatizace a měření, silnoproudá elektrotechnika a energetika.

Energetika
Kybernetika

Energetická a procesní zařízení, stavba výrobních strojů a zařízení, konstrukční a procesní inženýrství, tepelné a jaderné
stroje a zařízení, letadlová technika, strojní zařízení pro stavebnictví, upravárenství a zemědělství, dopravní a manipulační
technika, řízení jakosti, materiálové inženýrství, technická aplikovaná ekologie, inženýrská informatika a automatizace.

61989100
597325252
596919597
vedeni.fei@vsb.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií
Údolní 53
602 00 Brno
IČ:
216305
tel.:
541146335
e-mail: hulmana@feec.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
IČ:
tel.:
fax:

00216305
541141111
541142222

O b o r : Společensko - vědní školství
Ústav

Též v oborech

Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 5
701 03 Ostrava
IČ:
tel.:
fax:

Rozsah znaleckého oprávnění
Filologie, teorie a dějiny literatury, obecná teorie a dějiny
umění a kultury, sociální politika a sociální práce, historické
vědy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy.

61988987
596113121
596113009

O b o r : Sport
Ústav
Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

Též v oborech
Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)

Rozsah znaleckého oprávnění
Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní
prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.
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Textilie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství
Masarykova univerzita v Brně
Fakulta sportovních studií
Sladkého 13
617 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:

Sport - provozování, sportovní zařízení.

00216224
532018611
532018626

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31/269
162 52 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:

00216208
222369941
220562232

Univerzita Karlova v Praze
I. lékařská fakulta
Katedra tělovýchovného lékařství
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:

Tělesná výchova a sport, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, vojenská tělovýchova, management tělesné
výchovy a sportu, fyzioterapie, rehabilitace, kinantropologie,
biomechanika, učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

Zdravotnictví

00216208
224961111
224915413

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc-Neředín
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Tělesná výchova a sport, rehabilitace, fyzioterapie, aplikovaná tělesná výchova, kinantropologie, učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

61989592
585636009
585412899
dekanftk@risc.upol.cz

Ústav leteckého zdravotnictví
Gen. Píky 1
160 60 Praha 6

Doprava
Zdravotnictví

Letecké lékařství, letecká lékařská posudková činnost, zdravotnické otázky bezpečnosti letů, soudně lékařské a psychofyziologické posuzování leteckých nehod.

tel.:
973212451
fax:
224311934
e-mail: truska@ulz.cu

O b o r : Stavebnictví
Ústav
ADN-Konzult
Doc.Ing.Jindřich Šachl, CSc.
Bělohorská 12
169 00 Praha 6
IČ:
18660762
tel./fax: 220510896

Též v oborech
Doprava
Strojírenství

Rozsah znaleckého oprávnění
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.
Výzkum konstrukcí a technologie pozemních staveb, stavební
tepelná technika, stavební mechanika, stavební akustika a stavební chemie.

Centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16
100 00 Praha 10-Hostivař
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

45274860
281017111
271751128
csias@csi.cz

České dráhy, a.s.
Výzkumný ústav železniční
Novodvorská 1698
142 00 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Geodézie

V oboru geodézie
pro inženýrskou geodézii a geodetické informace pro katastr
nemovitostí.
V oboru stavebnictví
pro technologie, vlastnosti stavebních hmot, statika a dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce staveb, dopravní inženýrství,
ocelové a dřevěné konstrukce, oceňování staveb a rekonstrukcí.

Projektování

Architektura a urbanismus.

68407700
224354875
224310737
Pavlik@FSv.CVUT.CZ

České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta architektury
Thákurova 7
166 34 Praha 6
IČ:
tel.:

Technika a technologie želez. dopravy - kolejová vozidla a trolejbusy - výzkumná a vývojová činnost pro potřeby železničních a silničních mostů - středisko státní zkušebny č. 223.

70994226
241492652
241494186
Lochmanl@cdvuz.cz

České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava

68407700
224351111
Stavební mechanika (deformace betonových a ocelových konstrukcí) vliv dynamických účinků na tyto konstrukce, ocelové
a betonové konstrukce), využití plastických hmot ve stavebních konstrukcích.

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

68407700
224353529
223410736
klecka@vc.cvut.cz

Energoprojekt, a.s.
Vyskočilova 3/741
140 21 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

45273898
241006731
241006739
energoprojekt@egp.cz

Elektrotechnika
Energetika
Kybernetika
Strojírenství

Tepelné kondenzační elektrárny (klasické), tepelné kondenzační elektrárny s odběrem tepla (klasické), jaderné elektrárny,
jaderné elektrárny s odběrem tepla, teplárny (centrální zdroje
tepla) výtopny, tepelné sítě, elektrické stanice, dálková elektrická vedení, elektrizační soustavy, automatizace energetických
výroben a elektrických stanic (ASŘTP), automatizovaný systém dispečerských řízení (ASŘVP), automatizované systémy
řízení podniků (ASŘP), a automatizované systémy řízení odvě-
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tví (OASŘ), vodohospodářské stavby, složiště popela, perspektivní studie, technicko-ekonomické studie a expertizy, inženýrské práce, geodetické, průzkumné, projektové, rozpočtové práce. Vývoj, typizace a normalizace v těchto oborech.
fa Jokl Appraisal,
odhadcovská kancelář
- prof.Ing.Miloslav
Jokl,DrSc.
- ing. Miloslav Jokl
- ing. Daniel Jokl
Na Ořechovce 60
162 00 Praha 6

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
Elektronika
Energetika
Projektování
Vodní hospodářství

Geodetické, průzkumné, projektové a rozpočtové práce pro
investiční vodohospodářskou výstavbu (hydrotechnické, hydroenergetické, zdravotně-hospodářské, hydromeliorační stavby) - výhledové studie, technicko-ekonomické expertizy, inženýrské práce - vývoj, typizace a normalizace v tomto oboru.

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní
prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken, vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Ekonomika
Hutnictví
Projektování
Strojírenství

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí a podniků a pro posuzování efektivnosti investic.
V oborech hutnictví a strojírenství
pro metalurgické a strojírenské výrobní technologie a provozy
včetně přidružených a pomocných provozů.

tel.:
224315849
fax:
224316126
e-mail: m.v.jokl@jokl/appraisal.cz
HYDROPROJEKT CZ a.s.
ÚSTŘEDÍ PRAHA
Táborská 31
140 16 Praha 4
- odštepné závody:
Brno, Minská 18,
PSČ 616 00
Ostrava, Varenská 49,
PSČ 710 00
České Budějovice,
Zátkovo nábř. 7,
PSČ 370 21
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

26475081
261102222
261215186
praha@hydroprojekt.cz

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

METALCONSULT s.r.o.
Opletalova 37
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:

43871861
224211495
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e-mail: jankahovec@metalconsult.cz

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz
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V oboru projektování
pro posuzování rozsahu a kvality projektové přípravy staveb
obecně se zvláštním zaměřením na obory hutnictví, strojírenství a stavebnictví.
V oboru stavebnictví
pro stavební konstrukce, především ve vztahu k provozované
technologii.
Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Sklo
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Zdravotnictví
Zemědělství

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu,
pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro
zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.
V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.
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Technická univerzita v Liberci
Fakulta architektury
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:

Ústřední věstník

částka 2

Projektování

Architektura a urbanismus.

Ekonomika

Ekonomika staveb s hlavním zaměřením na posuzování ekonomické efektivnosti stavebních objektů.

Ekonomika

Normativní základna, tvorba a uplatňování cen a rozpočtování
ve stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Požární ochrana
Projektování
Služby
Strojírenství
Střelivo a výbušniny
Těžba

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání,
klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost
uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání
ocelových lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika pohoří, zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence proti horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana
povrchových důlních objektů před vlivy dobývání, technologie a automatizace úpravnických procesů, protipožární technika, havarijní prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech
a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření,
vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami, zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, posuzování projektových
staveb z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních
plynů, navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních
plynů, včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení,
zpracování návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra tísňového volání, zpracování návrhů generelu cílového stavu báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace.
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na
nich a jejich odstraňování. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Hodnocení vlivu staveb, činnosti a technologií na
životní prostředí.

46747885
485105892

Technický a zkušební
ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 76a/811
190 00 Praha 9
IČ:
00015679
tel.:
286887292
e-mail: info@tzus.cz
ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

47115645
267219111
271751175
urs@urspraha.cz

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz

částka 2
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Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Projektování

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorie konstrukcí,
výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty a diagnostika
staveb.

Projektování

Architektura a urbanismus.

Geodézie a kartografie

Pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, konstrukce
a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, ekonomika a řízení stavebnictví, diagnostika staveb.

Doprava
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Hutnictví
Projektování
Strojírenství
Vodníhospodářství
Technické obory
(různé)

V oboru doprava
- doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních
nehod.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování
strojů, zařízení a technologických celků, oceňování podniků.
V oboru stavebnictví
- stavby inženýrské, dopravní, energetických zařízení, obytné,
průmyslové, vodní zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské a ocelové konstrukce.
V oboru strojírenství
- strojírenství těžké a všeobecné.
V oboru vodní hospodářství
- čistota vod a meliorace.
V oboru technické obory (různé)
- jednosnímková a dvousnímková fotogrammetrie.

61989100
596991319
596991356
vedeni.fast@vsb.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury
Poříčí 5
639 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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216305
541146600
541146605
tajemnik@fa.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno
IČ:
00216305
tel.:
541147102
e-mail: dekan@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně
- Ústav soudního inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
216305
tel.:
543211571
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

Výzkumný ústav
pozemních staveb
Certifikační společnost, s.r.o.
Pražská 16
102 21 Praha 10 - Hostivař
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

25052063
271751148
281017241
info@vups.cz

Osvědčování a certifikace stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a budov v rozsahu udělené autorizace.
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Výzkumný ústav
pro hnědé uhlí, a.s.
tř. Budovatelů 2830
434 37 Most
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Čistota ovzduší
Chemie
Jaderná fyzika
Strojírenství
Těžba

Technologie povrchového dobývání uhelných ložisek a stabilita svahů, odvodňování a trhací práce na povrchových dolech,
mechanizace povrchového dobývání, měření a hodnocení
parametrů strojů a zařízení, měření vibrací, hluku, prašnosti,
exhalací a použití radioizotopů o nízké aktivitě.

Keramika
Kybernetika

Technologie, mechanizace a automatizace výroby stavebních
hmot a výrobků z nich v oborech cement, vápno, sádra, cihly
a keramika, minerální vlákna a izolační výrobky z nich a pórovité betony.

Strojírenství
Zemědělství

Agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení.

26232511
543529200
543216029
vustah@vustah.cz

Výzkumný ústav
zemědělské techniky
Drnovská 507
P.O.BOX 54
161 01 Praha 6-Ruzyně
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

44569181
476208602
477706948
seidl@vuhu.cz

Výzkumný ústav
stavebních hmot, s.p.
ul. Hněvkovského 30/65
617 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

00027031
233022274
233312507
vuzt@bon.cz

O b o r : Strojní inženýrství
Ústav
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech
Strojírenství
Technické obory
(různé)

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

46747885
485353108
485353535
pavla.kholova@vslib.cz

O b o r : Strojírenství
Ústav
ADN-Konzult
Doc.Ing.Jindřich Šachl, CSc.
Bělohorská 12
169 00 Praha 6
IČ:
18660762
tel./fax: 220510896

Též v oborech
Doprava
Stavebnictví

Rozsah znaleckého oprávnění
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.

částka 2
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Česká zemědělská
Zemědělství
univerzita v Praze
Technická fakulta
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
IČ:
tel.:
fax:

60460709
224384229
220921361

České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
166 36 Praha 6

IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Dopravní a manipulační technika, Příprava výroby a výrobní
management, Informační a automatizační technika, Technika
životního prostředí, Přesná mechanika a optika, Výrobní stroje a zařízení, Strojírenská technologie, Stroje a zařízení pro
chladící techniku, Transportní, stavební a zemědělské stroje,
Materiálové inženýrství, Procesní technika a zpracovatelské
systémy, Biomechanika, Termomechanika a mechanika tekutin, Technická kybernetika, Matematické a fyzikální inženýrství, Řízení a ekonomika podniku.

Elektrotechnika
Energetika
Kybernetika
Stavebnictví

Tepelné kondenzační elektrárny (klasické), tepelné kondenzační elektrárny s odběrem tepla (klasické), jaderné elektrárny,
jaderné elektrárny s odběrem tepla, teplárny (centrální zdroje
tepla) výtopny, tepelné sítě, elektrické stanice, dálková elektrická vedení, elektrizační soustavy, automatizace energetických výroben a elektrických stanic (ASŘTP), automatizovaný
systém dispečerských řízení (ASŘVP), automatizované systémy řízení podniků (ASŘP), a automatizované systémy řízení odvětví (OASŘ), vodohospodářské stavby, složiště popela, perspektivní studie, technicko-ekonomické studie a expertizy, inženýrské práce, geodetické, průzkumné, projektové,
rozpočtové práce. Vývoj, typizace a normalizace v těchto oborech.

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Technické obory
(různé)
Textilie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní
prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Doprava
Chemie
Hutnictví
Paliva
Technické obory

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány pro
oblasti:

45273898
241006731
241006739
energoprojekt@egp.cz

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

LOM PRAHA s.p.
Černokostelecká 270
100 38 Praha 10 - Malešice
IČ:

00000515

V oboru strojírenství
pro techniku a technologii v dopravě a spojích, silniční a městskou automobilovou dopravu, kybernetiku a řídící techniku,
speciální technologii, jakost a spolehlivost strojů a zařízení,
technologické zařízení staveb, zemědělské inženýrství, techniku a mechanizaci zemědělství, obchod a podnikání s technikou.
V oboru zemědělství
pro zemědělskou techniku, techniku a mechanizaci zemědělství, techniku výrobních procesů, procesní inženýrství, technologii zpracování odpadů.

Doprava
Ekonomika
Energetika
Kybernetika

IČ:
68407700
tel.:
224352885
e-mail: tajemnik@fs.cvut.cz
Energoprojekt, a.s.
Vyskočilova 3/741
140 21 Praha 4
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V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast expertízy letec-
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tel.: 296505258
fax: 296505610

(různé)
Zařízení národní
obrany a bezpečnosti

kých záchranných prostředků a padákové techniky, analýzy
olejů - tribolaboratoř, analýzy leteckých nehod.
V oboru hutnictví
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast metalurgie, slitiny.
V oboru chemie
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
V oboru paliva
s rozsahem znaleckého oprávnění pro chemické rozbory paliv.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování technického
stavu speciální techniky se zaměřením na vrtulníky ruské řady
Mi, leteckou techniku z produkce Leteckých závodů Kunovice a letounů z produkce Aero Vodochody. Pro oblast: hydraulika, provoz údržba, rozbor vad a provozní spolehlivosti vojenských leteckých motorů, expertízy leteckých záchranných
prostředků a padákové techniky, analýzy olejů - tribolaboratoř, analýzy leteckých nehod.
V oboru technické obory (různé)
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast obrábění kovů,
chromování, ložiska, měřící přístroje, metrologie, niklování,
pevnost materiálů, sváření.
V oboru zařízení národní obrany a bezpečnosti
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast ekonomické činnosti vojenských opravárenských podniků a ochrany státního
tajemství.

METALCONSULT s.r.o.
Opletalova 37
110 00 Praha 1

Ekonomika
Hutnictví
Projektování
Stavebnictví

V oboru ekonomika
pro oceňování nemovitostí a podniků a pro posuzování efektivnosti investic.
V oborech hutnictví a strojírenství
pro metalurgické a strojírenské výrobní technologie a provozy
včetně přidružených a pomocných provozů.
V oboru projektování
pro posuzování rozsahu a kvality projektové přípravy staveb
obecně se zvláštním zaměřením na obory hutnictví, strojírenství a stavebnictví.
V oboru stavebnictví
pro stavební konstrukce, především ve vztahu k provozované
technologii.

Elektrotechnika
Chemie
Kriminalistika
Písmoznalectví

Pro znalecké posudky vyžadované ve všech druzích řízení
před státními orgány*)
- 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,

IČ:
43871861
tel.:
224211495
e-mail: jankahovec@metalconsult.cz

Policie ČR
Kriminalistický ústav Praha
Bartolomějská 10
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 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

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz

Státní zkušebna
zemědělských, potravinářských
a lesnických strojů
Třanovského 622/11
163 04 Praha 6
IČ:
00020362
tel.:
235018276
e-mail: szzpls@szzpls.cz

Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Sklo
Stavebnictví
Technické obory
(různé)
Textilie
Zdravotnictví
Zemědělství

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie pro
posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu,
pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro
zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.
V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.

Lesní hospodářství
Potravinářství
Zemědělství

Zkoušení zemědělských, potravinářských a lesnických strojů bezpečnost práce a dopravní bezpečnost.
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Strojírenské výrobky vyhlášené k výkonu státního zkušebnictví vyhlášené k státnímu zkušebnictví dle zákona č. 30/1968
Sb., výnosy ÚNM, uveřejňovanými ve Věstníku Úřadu pro
normalizaci a měření.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
státní zkušebna č. 202
Hudcova 56b
621 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00001490
541120111
541211225
info@szubrno.cz

SVÚM a.s.
areál VÚ
190 11 Praha 9

Elektrotechnika
Chemie
Technické obory
(různé)

Vlastnosti kovových materiálů, plastů a kompozitních materiálů, laboratorní metody pro jejich zkoušení, tepelné zpracování ocelí a slitin kovů, povrchové úpravy, slévárenské suroviny
a výrobní postupy odlitků z oceli, šedé litiny a slitiny kovů
a aplikace materiálů v elektrotechnice.

Hutnictví
Chemie

Fyzikální a chemická metalurgie, nauka o kovech, tváření a tepelné zpracování kovů, slévárenství, rozbory a zkoušky technických materiálů.

Strojní inženýrství
Technické obory
(různé)

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

Technické obory
(různé)
Textilie

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

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.

IČ:
25797000
tel.:
222726559
e-mail: krejcik@svum.cz
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
Tylova 57
316 00 Plzeň
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

47718684
378132792
378133889
jan.sedlacek@skoda.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

46747885
485353108
485353535
pavla.kholova@vslib.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:
fax:

46747885
485105892
485105882

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

63993040
239046900
239046905

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

částka 2

49240188
267288356
267288357
znalci@usmd.cz
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ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s.
Mníšek pod Brdy 600
225 10 Mníšek pod Brdy
IČ:
tel.:
fax:
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Bezpečnost práce
Těžba

Rudné a nerudné suroviny s výjimkou keramických, uranových a uhlí - těžba a úprava, bezpečnostní předpisy, chemické,
termogravimetrické, spektrální rentgenospektrální analýzy.

Doprava

Letecká a raketová technika, vojenská technika - elektrotechnická, vojenská robotika a kybernetika.

Doprava

Vojenská technika strojní, dopravní a manipulační technika,
hydraulické a pneumatické mechanismy vojenské techniky,
materiálové a technologické inženýrství, řízení logistických
procesů a jakosti dodávek, mechanizace budování speciálních
staveb, vojenská geodézie a kartografie.

Elektrotechnika
Energetika
Kybernetika
Střelivo a výbušniny

Kabely a vodiče, stavební a pozemní stroje, strojní pily, trhaviny a průmyslová pyrotechnika, mobilní úpravny vody, eletrocentrály, potápěčské soupravy.

45147477
318592672
318592327

Vojenská akademie v Brně,
Fakulta letectva
a protivzdušné obrany
Kounicova 65
612 00 Brno
IČ:
60162694
tel.:
973442384
e-mail: dekan3f@vabo.cz
Vojenská akademie v Brně,
Fakulta vojenskotechnická
- druhů vojsk
Kounicova 65
612 00 Brno
IČ:
60162694
tel.:
973443394
e-mail: dekan2f@vabo.cz
Vojenský technický
ústav pozemního vojska
Víta Nejedlého 691
682 03 Vyškov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

49408151
517303601
517303605
j.smejkal@vtupv.cz

Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
tř. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
IČ:
tel.:

61989100
597323152

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Strojírenská technologie, ochrana životního prostředí v průmyslu, aplikovaná mechanika, dopravní technika a technologie,
hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, části strojů a mechanismů, stavba výrobních strojů a zařízení, technická diagnostika, opravy a udržování, dopravní a manipulační technika,
energetické stroje a zařízení, automatické řízení a inženýrská
informatika, automatizace technologických procesů, výrobní
systémy s průmyslovými roboty a manipulátory, konstrukční
a procesní inženýrství se zaměřením na doly a hutě.

45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Požární ochrana
Projektování
Služby
Stavebnictví
Střelivo a výbušniny
Těžba

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání,
klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost
uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání ocelových lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika pohoří, zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence
proti horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana povrchových důlních objektů před vlivy dobývání, technologie
a automatizace úpravnických procesů, protipožární technika,
havarijní prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola hornic-

strana 154

Ústřední věstník

částka 2

ké činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření, vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami,
zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, posuzování projektových staveb
z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů,
navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů,
včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení, zpracování návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů
důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému
mě-sta Ostravy a centra tísňového volání, zpracování návrhů
generelu cílového stavu báňského řešení územního systému,
ekologické stability a územně plánovací dokumentace. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Hodnocení vlivu staveb, činnosti a technologií na životní prostředí.
Vysoké učení technické
v Brně - Ústav soudního
inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
216305
tel.:
543211571
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

VÚKV a.s.
Kartouzská 4
150 21 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Doprava
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Hutnictví
Projektování
Stavebnictví
Technické obory
(různé)
Vodní hospodářství

V oboru doprava
- doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních
nehod.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování
strojů, zařízení a technologických celků, oceňování podniků.
V oboru stavebnictví
- stavby inženýrské, dopravní, energetických zařízení, obytné,
průmyslové, vodní zemědělské, stavební odvětví různá, stavby
občanské a ocelové konstrukce.
V oboru strojírenství
- strojírenství těžké a všeobecné.
V oboru vodní hospodářství
- čistota vod a meliorace.
V oboru technické obory (různé)
- jednosnímková a dvousnímková fotogrammetrie.

Doprava

Konstrukce kolejových vozidel mimo lokomotiv - chodové
vlastnosti těchto vozidel včetně vykolejení.

Potravinářství
Zdravotnictví

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

Čistota ovzduší
Chemie
Jaderná fyzika
Stavebnictví
Těžba

Technologie povrchového dobývání uhelných ložisek a stabilita svahů, odvodňování a trhací práce na povrchových dolech,
mechanizace povrchového dobývání, měření a hodnocení parametrů strojů a zařízení, měření vibrací, hluku, prašnosti, exhalací a použití radioizotopů o nízké aktivitě.

45274100
226206606
226206602
pour@vukv.cz

Výzkumný ústav
potravinářský Praha
Radiová 7
102 31 Praha 10 - Hostivař
IČ:
00027022
tel.:
296792111
e-mail: vupp@vupp.cz
Výzkumný ústav
pro hnědé uhlí, a.s.
tř. Budovatelů 2830
434 37 Most
IČ:

44569181
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tel.:
476208602
fax:
477706948
e-mail: seidl@vuhu.cz
Výzkumný ústav
textilních strojů
Liberec, a.s.
U Jezu 4
461 19 Liberec 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Stavebnictví
Zemědělství

Agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení.

Doprava

Stavba výrobních strojů a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin, průmyslové inženýrství a management, materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie, strojírenská technologie - technologie obrábění, dopravní a manipulační technika, zabezpečení jakosti, průmyslové inženýrství a management.

00027031
233022274
233312507
vuzt@bon.cz

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
IČ:

Stroje a zařízení pro zpracování přízí a textilií.

46709002
485301111
485302402
vuts@vuts.cz

Výzkumný ústav
zemědělské techniky
Drnovská 507
P.O.BOX 54
161 01 Praha 6-Ruzyně
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Chemie
Textilie

49777513

O b o r : Střelivo a výbušniny
Ústav
Český úřad pro zkoušení
zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

49408151
517303601
517303605
j.smejkal@vtupv.cz

Rozsah znaleckého oprávnění

Technické obory
(různé)

V oboru střelivo a výbušniny
pro ověřování střelných zbraní, střeliv a pyrotechnických předmětů, ověřování účinků střeliva na balisticky odolné materiály
a konstrukce, ověřování účinků výbušnin využívaných v hornické činnosti.
V oboru technické obory (různé)
pro ověřování technického provedení a stavu ručních palných
zbraní, ověřování technického provedení a stavu plynových
zbraní, posuzování ručních palných zbraní a přístrojů zaměřených na jejich bezpečnost při používání, posuzování dovoleného výrobního provedení plynových zbraní, expanzních
přístrojů a střeliva, dále posuzování znehodnocení, ničení a výroby řezů zbraní a střeliva.

Energetika
Elektrotechnika
Kybernetika
Strojírenství

Kabely a vodiče, stavební a pozemní stroje, strojní pily,
trhaviny a průmyslová pyrotechnika, mobilní úpravny vody,
elektrocentrály, potápěčské soupravy.

70844844
271774584
271773064
info@cuzzs.cz

Vojenský technický
ústav pozemního vojska
Víta Nejedlého 691
682 03 Vyškov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech
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VOP-026 Šternberk, s.p.
Olomoucká 175
785 01 Šternberk
IČ:

částka 2

Pyrotechnika
Technické obory
(různé)

Pro zbraně a zbraňové systémy, muniční systémy, výbušniny,
prostředky taktického průzkumu, vnitřní a vnější balistiku,
aerodynamiku, střelnice, střelecké linky a ohrožené prostory.

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Požární ochrana
Projektování
Služby
Stavebnictví
Strojírenství
Těžba

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání,
klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost
uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání ocelových lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika pohoří, zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence
proti horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana povrchových důlních objektů před vlivy dobývání, technologie a automatizace úpravnických procesů, protipožární technika, havarijní prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce
bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření, vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami, zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, posuzování projektových staveb z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů, navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů,
včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení, zpracování návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů
důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra tísňového volání, zpracování návrhů generelu cílového stavu báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace. Provádění
staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Hodnocení vlivu staveb, činnosti a technologií na životní prostředí.
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VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz

O b o r : Školství
Ústav
Akademie múzických
umění
Divadelní fakulta
Karlova ulice 26
116 65 Praha 1

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění

Kultura

Dramatické umění se specializací: divadelní produkce, scénografie - divadelní, filmová a televizní, scénografie loutkového
divadla, herectví, režie a dramaturgie činoherního divadla, herectví, režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla, teorie a historie dramatických umění, teorie divadelní tvorby.

Kultura

Hudební umění se specializací skladba, dirigování, zpěv,
operní režie, klávesové nástroje, dechové nástroje, strunné nástroje, bicí nástroje, teorie a dějiny hudebního umění, hudební
management, hudební režie, hudební akustika, zvuková a elektroakustická tvorba, taneční umění: choreografie, pedagogika
tance, taneční věda, teorie a dějiny tanečního umění, nonverbální a komediální divadlo.

IČ:
61384984
tel.:
221111003
e-mail: schartov@d.amu.cz
Akademie múzických umění
Hudební fakulta
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:

61384984
257534205
257530315

částka 2

Ústřední věstník

Akademie múzických umění
Filmová a televizní fakulta
Smetanovo nábř. 2
116 65 Praha 1

Kultura
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Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se specializací: režie, dokumentární tvorba, animovaná tvorba, multimediální tvorba, kamera, filmová a televizní technika, střihová skladba, zvuková tvorba, produkce, scénaristika a dramaturgie, fotografie, teorie divadla, filmu a masmédií.

IČ:
61384984
tel.:
221197211
e-mail: dekanat@gw.amu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

60076658
387773020
386312194
dekanat@pf.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Arné Nováka 1
602 00 Brno
IČ:
tel.:

Základní školy, učitelství pro střední školy, specializace v
pedagogice, psychologie, tělesná výchova a sport, filologie,
elektrotechnika a informatika, aplikovaná matematika.

Historie
Kultura
Psychologie

V oboru historie
pro archeologii, české dějiny, obecné dějiny, pomocné vědy
historické, archivnictví, etnologii.
V oboru psychologie
pro klinickou psychologii, obecnou psychologii, psychologii
práce, sociální psychologii, vývojovou psychologii.
V oboru školství
pro pedagogiku, film, rozhlas, televizi, umění dramatické,
umění hudební, umění literární - česká literatura, francouzská
literatura, italská literatura, německá literatura, ruská literatura, ostatní slovanské literatury, španělská literatura, umění výtvarné, jazykovědu - český jazyk, anglický jazyk, francouzský
jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, ostatní slovanské jazyky, klasickou filologii, srovnávací indoevropská
jazykověda.

Kultura

Pedagogika, umění hudební, umění výtvarné.

216224
541121111

Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická fakulta
Poříčí 7
603 00 Brno
IČ:
216224
tel.:
543129111
e-mail: dekan@ped.muni.cz
Národní ústav
odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00022179
274862251-6
274863380
nuovpost@nuov.cz

Cíle a obsah středního a vyššího odborného vzdělávání, tvorba vzdělávacích programů a dalších učebních dokumentů pro
střední odborné školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště a učňovské školy, vzdělávací a profesní standard, certifikace v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, posuzování učebních dokumentů, učebnic, didaktických, metodických a dalších výukových materiálů a pomůcek v oblasti
středoškolského odborného vzdělávání, databáze učebních a studijních oborů a učebních dokumentů, středoškolské odborné
vzdělávání v Evropě.
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Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká
fakulta
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

Kultura

Filologie, historické vědy, teorie a dějiny literatury, filmové,
televizní a fotografické umění a nová média, informační studia a knihovnictví, sociální politika a sociální práce, informatika, fyzika, aplikovaná fyzika, učitelství pro střední školy.

47813059
553684111
553218019
dekanat@fpf.slu.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta pedagogická
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

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

46747885
485352401
485105882
jolana.vrbova@vslib.cz

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Víta Nejedlého 573
500 03 Hradec Králové

Učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy, specializace v pedagogice, speciální pedagogika, výtvarné umění,
fyzika, politologie, sociální politika a sociální práce, historické vědy, mediální a komunikační studia, filologie, vychovatelství.

IČ:
62690094
tel.:
495061111
e-mail: vladimir@wolf@uhk.cz
Univerzita J.E. Purkyně
v Ústí nad Labem
Fakulta pedagogická
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Základní školy, učitelství pro střední školy, specializace v pedagogice, vychovatelství, historické vědy, fyzika, filologie,
humanitní studia, ekonomika řízení zdravotnictví, chemie a technická chemie, aplikovaná informatika.

44555601
475214417
475212053
dekan@pf.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1

Kultura

Filozofie, ekonomická teorie, historické vědy, pedagogika, filologie, sociologie, sociální politika a sociální práce, informační studia a knihovnictví, psychologie, obecná teorie a dějiny
umění a kultury, religionistika.

IČ:
00216208
tel.:
221619111
e-mail: tajemnik@ff.cuni.cz
Výzkumný ústav pedagogický
Strojírenská 386
155 21 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00022161
257950044
257950313
vuppraha@vuppraha.cz

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

částka 2
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O b o r : Školství a kultura
Ústav

Též v oborech
Archeologie.

Archeologický ústav
AV ČR v Brně
Královopolská 147
612 64 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

68081758
541514101
541514123
sekretariat@iabrno.cz

Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

Divadelní a taneční umění, scénografie, divadelní produkce
a organizace.

00023205
222315966
224811452
du@divadlo.cz
Rukopisy a staré tisky.

Knihovna Národního muzea
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1
IČ:
00023272
tel.:
24497343
e-mail: helga.turkova@nm.cz

Pragensia.

Muzeum hl. m. Prahy
Kožná 475/1
110 00 Praha 1
tel.:
224223696
e-mail: MUSEUM@zris.mepnet.cz

Film a filmová archivistika, audiovizuální (filmové a video) a písemné archiválie, pozůstalosti významných osobností české
kinematografie, autorskoprávní otázky spojené s tvorbou a distribucí audiovizuálních děl.

Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

057266
271770500
271770501
nfa@nfa.cz

Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
IČ:
00023281
tel.:
222329331
e-mail: sekretariat@ngprague.cz
Národní knihovna
České republiky
Klementinum 190
110 01 Praha 1
IČ:
tel.:

00023221
221663111

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro oceňování děl malířských, sochařských, grafických a děl vytvořených jinými médii, pokud jsou z předmětu činnosti Národní galerie.
V oboru školství a kultura
pro umění výtvarné volné (malba, plastika, grafika).
Knihovnictví všech oborů, rukopisy, staré tisky.
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částka 2

Muzeologie.

Národní muzeum
- České muzeum hudby
Karmelitská 2/4
118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČ:
00023272
tel.:
221082328
e-mail: marketa@hallova@nm.cz
Národní muzeum
- Náprstkovo muzeum
asijských, afrických
a amerických kultur
Betlémské nám. 1
110 00 Praha 1 - Staré Město

Umělecká řemesla

Numismatika Orientu a Zámoří; mimoevropská etnografie a řemeslná výroba, užité umění a umělecká tvorba, etnomuzikologie; archeologie Přední Asie a Afriky, Ameriky; krajanské tisky (zahraniční bohemikální literatura), technologie a užívání
materiálů ve všech mimoevropských oblastech.

IČ:
00023272
tel.:
224214537
e-mail: dir.npm@aconet.cz
Národní muzeum v Praze
- Přírodovědecké muzeum
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1

Přírodovědecké sbírky a sběratelství.

IČ:
00023272
tel.:
224497271
e-mail: jiri.litochleb@nm.cz
Národní muzeum
- Historické muzeum
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1

Archeologické, historické, národopisné, hudební a divadelně
historické sbírky.

IČ:
00023272
tel./fax: 224497364
e-mail: vera.prenosilova@nm.cz
Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
tel.:
220399111
fax:
233371801
e-mail: info@ntm.cz
Unie výtvarných umělců ČR
Masarykovo nábř. 250
110 00 Praha 1

Historické přístroje z oboru exaktních věd, dějin techniky,
průmyslu a socialistické industrializace, historie hornictví,
metalurgie, strojírenství, spotřebního průmyslu, dopravy (pozemní, železniční, vodní a letecké), elektrotechniky, historie
sdělovací techniky, stavitelství, architektury, historické technické literatury.
Výtvarné umění.

IČ:
00444332
tel./fax: 541213555
e-mail: uvucr@nextra.cz
Ústav dějin AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

68378033
222220099
222221654
arthists@site.cas.cz

Architektura, staré umění, novodobé umění, užité umění, tvorba životního prostředí.

částka 2

Ústřední věstník

Judaika, rukopisy, staré tisky.

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1,3
110 01 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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60459263
221711511
224819458
office@jewishmuseum.cz

O b o r : Technické obory (různé)
Ústav
České vysoké učení technické
v Praze Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská
Břehová 7
115 19 Praha 1

Též v oborech
Elektrotechnika
Energetika
Chemie
Jaderná chemie
Kybernetika

Matematické, fyzikální, jaderné, jaderně chemické a softwarové inženýrství, inženýrská informatika, fyzikální a analytická chemie, matematické modelování, matematická fyzika, inženýrství pevných látek, stavba a vlastnosti materiálů, fyzikální elektronika, laserová technika a optolektronika, přístroje
a informatika, informatická fyzika, informační technologie,
tvorba software, aplikovaná jaderná chemie, chemie životního prostředí, teorie a technika jaderných reaktorů, jaderná energie a životní prostředí, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, radiační fyzika v medicíně, experimentální jaderná fyzika, jaderná zařízení, radiační ochrana a životní prostředí.

Střelivo a výbušniny

V oboru střelivo a výbušniny
pro ověřování střelných zbraní, střeliv a pyrotechnických
předmětů, ověřování účinků střeliva na balisticky odolné materiály a konstrukce, ověřování účinků výbušnin využívaných
v hornické činnosti.
V oboru technické obory (různé)
pro ověřování technického provedení a stavu ručních palných
zbraní, ověřování technického provedení a stavu plynových
zbraní, posuzování ručních palných zbraní a přístrojů zaměřených na jejich bezpečnost při používání, posuzování dovoleného výrobního provedení plynových zbraní, expanzních přístrojů a střeliva, dále posuzování znehodnocení, ničení a výroby řezů zbraní a střeliva.

IČ:
68407700
tel.:
222310482
e-mail: leopold.vrana@fjfi.cvut.cz

Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
130 00 Praha 3
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

70844844
271774587
271773064
info@cuzzs.cz

Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

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

68378271
266051111
286890527
fzu@fzu.cz

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

Rozsah znaleckého oprávnění

47910381
577104776
577104855

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Textilie

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.
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Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství
LOM PRAHA s.p.
Černokostelecká 270
100 38 Praha 10 - Malešice
IČ:
tel.:
fax:

00000515
296505258
296505610

Doprava
Chemie
Hutnictví
Paliva
Strojírenství
Zařízení národní
obrany a bezpečnosti

Správa úložišť
radioaktivních odpadů
Dlážděná 6
110 00 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:

V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast expertízy leteckých záchranných prostředků a padákové techniky, analýzy
olejů - tribolaboratoř, analýzy leteckých nehod.
V oboru hutnictví
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast metalurgie,
slitiny.
V oboru chemie
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
V oboru paliva
s rozsahem znaleckého oprávnění pro chemické rozbory paliv.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování technického
stavu speciální techniky se zaměřením na vrtulníky ruské řady
Mi, leteckou techniku z produkce Leteckých závodů Kunovice a letounů z produkce Aero Vodochody. Pro oblast: hydraulika, provoz údržba, rozbor vad a provozní spolehlivosti vojenských leteckých motorů, expertízy leteckých záchranných
prostředků a padákové techniky, analýzy olejů - tribolaboratoř, analýzy leteckých nehod.
V oboru technické obory (různé)
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast obrábění kovů,
chromování, ložiska, měřící přístroje, metrologie, niklování,
pevnost materiálů, sváření.
V oboru zařízení národní obrany a bezpečnosti
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast ekonomické činnosti vojenských opravárenských podniků a ochrany státního
tajemství.
Pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, které jsou zároveň
radioaktivními odpady.

66000769
221421511
221421544

Státní ústav
radiační ochrany
Šrobárova 48
100 00 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány pro oblasti:

63108089
267311239
267311410
suro@suro.cz

Čistota ovzduší
Chemie
Jaderná fyzika
Zdravotnictví

Radiační ochrana, expozice obyvatelstva ionizujícímu záření,
monitorování radiační situace, monitorování radionuklidů ve
výpustech z jaderných zařízení, monitorování umělých radionuklidů v životním prostředí, v ovzduší, ve vodě, v půdách,
v článcích potravních řetězců, aktivita přírodních radionuklidů v prostředí, v budovách, ve stavebních materiálech, v pitné
vodě, stanovení významností přísunových cest pro radon, posouzení účinnosti ozdravných opatření proti radonu, vnitřní
kontaminaci radionuklidy a úvazky efektivních dávek, dozimetrické oceňování vlivu lékařských expozic, v oblasti radiodiagnostiky a radioterapie.

částka 2
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Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz

SVÚM a.s.
areál VÚ
190 11 Praha 9
IČ:
25797000
tel.:
222726559
e-mail: krejcik@svum.cz
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Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Sklo
Stavebnictví
Strojírenství
Textilie
Zdravotnictví
Zemědělství

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu, pro
posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování
zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro zkoumání nezávadnosti potravin.
V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.

Elektrotechnika
Chemie
Strojírenství

Vlastnosti kovových materiálů, plastů a kompozitních materiálů, laboratorní metody pro jejich zkoušení, tepelné zpracování ocelí a slitin kovů, povrchové úpravy, slévárenské suroviny
a výrobní postupy odlitků z oceli, šedé litiny a slitiny kovů
a aplikace materiálů v elektrotechnice.
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Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Strojírenství
Strojní inženýrství

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

Strojírenství

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

Doprava
Ekonomika
Strojírenství

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.

Elektronika
Chemická odvětví
(různá)

V oboru elektronika
pro hodnocení elektronických systémů v oblasti radiového
příjmu, vysílání a radiolokace, hodnocení výpočetní techniky
a jejího programového vybavení, hodnocení prostředků a systémů maskování ve viditelné, infračervené a mikrovlnné
oblasti spektra elektromagnetického záření.
V oboru chemická odvětví (různá)
pro dekontaminaci a zneškodňování chemických toxických
látek, detekci a identifikaci chemických toxických látek, individuální a kolektivní ochranu před působením chemických
toxických látek.
V oboru technické obory (různé)
pro hodnocení příčin poruch, nehod a havárií vojenské techniky, strojírenských výrobků a zařízení, hodnocení struktury,
fyzikálně chemických a mechanických vlastností materiálů,
hodnocení protikorozní ochrany a koroze materiálů a výrobků, hodnocení materiálů a technologií pancéřové ochrany, hodnocení technických předpisů a technické dokumentace v oblasti materiálů a strojírenských technologií.

Pyrotechnika
Střelivo a výbušniny

Pro zbraně a zbraňové systémy, muniční systémy, výbušniny,
prostředky taktického průzkumu, vnitřní a vnější balistiku, aerodynamiku, střelnice, střelecké linky a ohrožené prostory.

46747885
485105892
485105882

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

49240188
267288356
267288357
znalci@usmd.cz

Vojenský technický
ústav ochrany Brno
Veslařská 230
637 00 Brno
IČ:
60162694
tel.:
543562119
e-mail: Skoumalova@vtuo.cz

VOP-026 Šternberk, s.p.
Olomoucká 175
785 01 Šternberk
IČ:

částka 2

46747885
485353108
485353535
pavla.kholova@vslib.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:
fax:

Ústřední věstník

00000483

částka 2

Ústřední věstník

Vysoké učení technické
v Brně - Ústav soudního
inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
216305
tel.:
543211571
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

Výzkumné a rozvojové
středisko vojenského
zdravotnictví
Jiráskova 165
253 01 Hostivice
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Doprava
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Hutnictví
Projektování
Stavebnictví
Strojírenství
Vodní hospodářství

V oboru doprava
- doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních
nehod.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování
strojů, zařízení a technologických celků, oceňování podniků.
V oboru stavebnictví - stavby inženýrské, dopravní, energetických zařízení, obytné, průmyslové, vodní zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské a ocelové konstrukce.
V oboru strojírenství
- strojírenství těžké a všeobecné.
V oboru vodní hospodářství
- čistota vod a meliorace.
V oboru technické obory (různé)
- jednosnímková a dvousnímková fotogrammetrie.

Zdravotnictví
Zařízení národní
obrany a bezpečnosti

Pro vědeckovýzkumnou, vývojovou, projekční, zkušebně-expertizní, standardizační a odbornou poradenskou činnost v oboru zdravotnického a veterinárního materiálu, zdravotnické a veterinární techniky, materiálně-technického vybavení a zabezpečení polních zdravotnických a veterinárních pracovišť.

Doprava

V oboru doprava
pro základní a aplikovaný výzkum aerodynamiky a mechaniky letu, stavby letadel, leteckých pohonných jednotek, letecké
vrtule včetně jejich výroby, zkoušek, certifikace, provozování
a posuzování příčin jejich poškození v provozu, stavba přístrojů a speciální výstroje, případně vývoj složitých výrobků
pro potřeby letecké výroby, zkušebnictví letadel, jejich částí
a příslušenství, klimatické a korozní zkoušky, spektrální analýzy materiálů, vibrační a rázové zkoušky, zkoušky hydraulických systémů včetně posuzování vzniku poškození, akustické poškození konstrukcí, analýza namáhání konstrukcí.
V oboru technické obory (různé)
pro aerodynamiku vysokých a nízkých rychlostí, klimatické
a korozní zkoušky, spektrální analýzy materiálů, vibrační a rázové zkoušky, zkoušky hydraulických systémů včetně posuzování vzniku poškození, akustické poškození konstrukcí,
analýzy namáhání konstrukcí.

IČ:
60162694
tel.:
973227201
e-mail: srbs@army.cz
Výzkumný a zkušební
letecký ústav, a.s.
Beranových 130
199 05 Praha 9-Letňany
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00010669
225115111
286920518
vzlu@vzlu.cz

O b o r : Telekomunikace
Ústav

Též v oborech

Vojenský technický
ústav elektroniky
Pod Vodovodem 2
158 01 Praha 5

Automatizace
Elektronika
Elektrotechnika
Výpočetní technika
Zařízení národní
obrany a bezpečnosti

IČ:
60162694
tel.:
973207801
e-mail: vtue@vtue.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky ve věcech výzkumu, vývoje a zkoušek
vojenských informačních a komunikačních systémů, prostředků pro vnitřní a vnější ostrahu objektů a speciální elektroniky.
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Ústřední věstník

částka 2

O b o r : Telekomunikací a pošt
Ústav
Technický a zkušební ústav
telekomunikací a pošt
Praha
Hvožďanská 3
148 01 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 : Teologie
Ústav

Též v oborech

Problematika sekt, nekřesťanská náboženství.

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

60076658
387773500
386354994
dekanat@tf.jcu.cz

O b o r : Textilie
Ústav
Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

Ministerstvo obrany
sekce logistiky Generálního štábu
- Úřad zabezpečení služeb
Generálního štábu
odbor vývoje a zkušebnictví výstroje
Štefánikova 53
602 00 Brno
IČ: 60162694

Též v oborech
Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství

Rozsah znaleckého oprávnění
Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní
prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Pro vojenskou výstroj, ověřování její jakosti a nezávadnosti
vyvíjených a dodávaných materiálů a výrobků, posuzování
mechanicko-fyzikálních vlastností textilních výrobků a jejich
základních materiálů, skladování a údržby vojenské výstroje.

částka 2

Ústřední věstník

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Hálkova 6
461 17 Liberec
IČ:
tel.:

46747885
485105892
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Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Sklo
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Zdravotnictví
Zemědělství

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení,
umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu,
pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.
V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže

Strojírenství
Technické obory
(různé)

Textilní inženýrství, textilní technika, textilní materiálové
inženýrství, oděvní technologie, mechanická textilní technologie, chemická technologie zušlechťování, chemická technologie textilní, technologie a řízení oděvní výroby, textilní marketing.
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Textilní zkušební
ústav, s.p.
Václavská 6
658 41 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

Ekonomika

00013251
543426711
543423590
info@tzu.cz

VÚLV spol. s r.o.
Uničovská 46
787 01 Šumperk
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

41030613
583214551
583215834
vulv@vulv.cz
Výrobky pletařského průmyslu.

15546578
543160111
543211236
vup@vup.cz

Výzkumný ústav
textilních strojů
Liberec, a.s.
U Jezu 4
461 19 Liberec 4
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

V oboru ekonomika
pro posuzování vztahů ceny a jakosti textilních surovin, polotovarů, textilního zboží a výrobků z textilu; posuzování systémů jakosti výrobců/dodavatelů a odstraňování technických
překážek obchodu.
V oboru textilu
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.
Výrobky průmyslových lýkových vláken.

Výzkumný ústav pletařský, a.s.
Šujanovo nám. 3
P.O.BOX 261
658 61 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

Chemie
Strojírenství

Stroje a zařízení pro zpracování přízí a textilií.

46709002
485301111
485302402
vuts@vuts.cz

O b o r : Těžba
Ústav
AQUATEST a.s.
Geologická 4
152 00 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

44794843
234607111
234607700
aquatest@aquatest.cz

Též v oborech
Ochrana přírody
Vodní hospodářství

Rozsah znaleckého oprávnění
Ochrana a sanace zdrojů podzemních vod, hydrogeologické
faktory životního prostředí, znečištění půdy a vodních zdrojů,
původce znečištění a rozsah škod na životním prostředí, vliv
staveb na životní prostředí, jímání a ochrana termálních a minerálních vod, odpady a technologie jejich likvidace, skládkování odpadů, dálkový průzkum země a aplikovaný geografický informační systém, analytika vody a odpadních materiálů.

částka 2

Ústřední věstník

Masarykova univerzita v Brně
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
IČ:
tel.:
fax:

Biologie
Čistota ovzduší
Geodézie a kartografie
Chemie
Ochrana přírody

00216224
549491411
541211214

OKD, DPB, a.s.
Rudé Armády 637
739 21 Paskov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Těžba uhlí a zemního plynu, geomechanika, hydrogeologie
a odvodňování, důlní geofyzika, důlní a povrchová degazace,
protiplynová prevence, větrání a klimatizace.

Bezpečnost práce
Strojírenství

Rudné a nerudné suroviny s výjimkou keramických, uranových a uhlí - těžba a úprava, bezpečnostní předpisy, chemické,
termogravimetrické, spektrální a rentgenospektrální analýzy.

Bezpečnost práce
Elektronika
Elektrotechnika
Chemie
Kybernetika
Ochrana přírody
Požární ochrana
Projektování
Služby
Stavebnictví
Strojírenství
Střelivo a výbušniny

Uhelné doly a úpravny uhlí a lignitu i z hlediska bezpečnosti
práce, technologie hlubinného dobývání uhlí, důlní větrání, klimatizace, mechanika výstupu plynů, protiprašná a protihluková
ochrana důlních i povrchových pracovišť dolů, bezpečnost a technologie trhacích prací v dolech, bezpečnost výbušnin, rozněcovadel a prostředků trhací techniky, výbušnost uhelných a průmyslových prachů, bezpečnost užívání ocelových lan na hlubinných a povrchových dolech, mechanika pohoří, zejména z hlediska vyztužování důlních děl a prevence proti horským otřesům, hornická geofyzika, ochrana povrchových důlních objektů
před vlivy dobývání, technologie a automatizace úpravnických
procesů, protipožární technika, havarijní prevence. Odborné řízení, projekce, kontrola hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem. Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam,
navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních
opatření, vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními
metodami, zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, posuzování projektových staveb z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů, navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu
a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů,
včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení, zpracování
návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů důlních
plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra tísňového volání, zpracování návrhů generelu cílového stavu báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Hodnocení vlivu
staveb, činnosti a technologií na životní prostředí.

45147477
318592672
318592327

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

V oboru biologie
pro antropologii, botaniku, molekulární biologii, zoologii.
V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší.
V oboru geodézie a kartografie
pro geodézii a kartografii.
V oboru chemie
pro analytickou chemii, anorganickou chemii, biochemii, fyzikální chemii, organickou chemii.
V oboru ochrana přírody
pro ochranu přírody.
V oboru těžba
pro geologii.

00494356
558612111
558671588
ngb@dpb.cz

ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s.
Mníšek pod Brdy 600
225 10 Mníšek pod Brdy
IČ:
tel.:
fax:
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45193380
596252200
596232124
vvuu@vvuu.cz
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Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky
a informatiky
tř. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

Elektronika
Kybernetika
Spoje

Elektronika, aplikovaná informatika a teleinformatika, elektrotechnická výroba a management, kybernetika, automatizace a měření, silnoproudá elektrotechnika a energetika.

Čistota ovzduší
Chemie
Jaderná fyzika
Stavebnictví
Strojírenství

Technologie povrchového dobývání uhelných ložisek a stabilita svahů, odvodňování a trhací práce na povrchových dolech,
mechanizace povrchového dobývání, měření a hodnocení parametrů strojů a zařízení, měření vibrací, hluku, prašnosti, exhalací a použití radioizotopů o nízké aktivitě.

61989100
597325252
596919597
vedeni.fei@vsb.cz

Výzkumný ústav
pro hnědé uhlí, a.s.
tř. Budovatelů 2830
434 37 Most
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

44569181
476208602
477706948
seidl@vuhu.cz

O b o r : Umělecká řemesla
Ústav
Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Vodní hospodářství
Zdravotnictví
Zemědělství

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Školství a kultura

Numismatika Orientu a Zámoří; mimoevropská etnografie a řemeslná výroba, užité umění a umělecká tvorba, etnomuzikologie; archeologie Přední Asie a Afriky, Ameriky; krajanské tisky (zahraniční bohemikální literatura), technologie a užívání materiálů ve všech mimoevropských oblastech.

Vysoká škola umělecko-průmyslová Keramika
nám. Jana Palacha 80
Umělecké školství
116 93 Praha 1
Výtvarné umění

Architektura, architektura a design, design výrobků, sochařství, malba, tvorba konceptuální a intermediální, sklo v architektuře, sklo, keramika a porcelán, kov a šperk, oděvní výtvarnictví, design obuvi a oděvních doplňků, textilní tvorba, ilustrace a grafika, písma a typografie, grafický design a vizuální komunikace, filmová a televizní grafika, fotografie, architektura
a design, grafika a vizuální komunikace, volné a užité umění.

IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

Národní muzeum
- Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur
Betlémské nám. 1
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ:
00023272
tel.:
224220899
e-mail: dir.npm@aconet.cz

IČ:
tel.:
fax.
e-mail:

60461071
251098111
251098289
rektor@vsup.cz

částka 2

Ústřední věstník
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O b o r : Umělecké školství
Ústav
Akademie výtvarných
umění v Praze
U Akademie 4
170 22 Praha 7

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění

Kultura

Výtvarné umění, malířská tvorba/volná tvorba, sochařství/volná tvorba, kresba, grafika, intermediální tvorba, nová
media, malířství - restaurování výtvarných děl malířských,
sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských, architektonická tvorba, teorie a dějiny výtvarných umění.

Kultura

Hudební umění, duchovní hudba, kompozice, dirigování orchestru, dirigování sboru, zpěv, operní režie, hra na klávesové,
smyčcové a dechové nástroje, hudební manažerství, teorie
hudební tvorby.

Kultura

Dramatické umění, činoherní herectví, muzikálové herectví,
divadelní dramaturgie, jevištní technologie, scénografie, činoherní režie, dramatická výchova, rozhlasová a televizní dramaturgie a scénaristika, teorie divadelní tvorby a taneční pedagogika, výchovná dramatika pro neslyšící, divadelní manažerství.

Kultura

Výtvarné umění, fotografie, grafický design, keramika a
porcelán, sklo, přírodní materiály, textilní tvorba, užitá grafika, dějiny umění, estetika.

Keramika
Umělecká řemesla
Výtvarné umění

Architektura, architektura a design, design výrobků, sochařství, malba, tvorba konceptuální a intermediální, sklo v architektuře, sklo, keramika a porcelán, kov a šperk, oděvní výtvarnictví, design obuvi a oděvních doplňků, textilní tvorba, ilustrace a grafika, písmo a typografie, grafický design a vizuální
komunikace, filmová a televizní grafika, fotografie, architektura a design, grafika a vizuální komunikace, volné a užité
umění.

IČ:
60461446
tel.:
233371725
e-mail: kadlecova@avu.cz
Janáčkova akademie múzických
umění - hudební fakulta
Komenského nám. 6
662 15 Brno
IČ:
62156462
tel.:
542212258
e-mail: dekan.hf@jamu.cz
Janáčkova akademie múzických
umění - divadelní fakulta
Mozartova 1
662 15 Brno
IČ:
62156462
tel.:
542212930
e-mail: difa@jamu.cz
Univerzita J.E. Purkyně
v Ústí nad Labem
Fakulta užitého umění a designu
Velká hradební 13
400 01 Ústí nad Labem
IČ:
44555601
tel./fax: 475210876
e-mail: matousek@rek.ujep.cz
Vysoká škola
umělecko-průmyslová
nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
IČ:
tel.:
fax.
e-mail:

60461071
251098111
251098289
rektor@vsup.cz

O b o r : Veterinární medicína
Ústav
Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
Fakulta veterinární
hygieny a ekologie
Palackého 1-3
612 42 Brno

Též v oborech

Rozsah znaleckého oprávnění
Veterinární hygiena a ekologie, veterinární ochrana veřejného
zdraví, hygiena a technologie masa a masných výrobků, hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, hygiena a technologie polotovarů, tuků, vajec a medu, hygiena a technologie
mrazírenských výrobků, hygiena a technologie ryb a rybích výrobků, hygiena a technologie vegetabilních potravin, mikrobiologie potravin, chemie a biochemie potravin, radiobiologie
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IČ:
62157124
tel.:
541562626
e-mail: fvhe@vfu.cz

potravin, veterinární toxikologie, veterinární biochemie, veterinární ekotoxikologie, veterinární ekologie, choroby včel,
ryb, zvěře a volně žijících zvířat, výživa a dietetika zvířat,
chov a zoohygiena chovu zvířat, ochrana zvířat.

Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství
Palackého 1-3
612 42 Brno

Choroby koní, choroby malých zvířat, choroby přežvýkavců,
choroby drůbeže a ptactva, choroby zvířat zoologických zahrad, infekční choroby a epizootologie, chirurgie a ortopedie,
porodnictví a gynekologie, parazitologie, genetika, mikrobiologie a imunologie, farmakologie, anatomie a fyziologie.

IČ:
62157124
tel.:
541562441
e-mail: dekanfvl@vfu.cz

O b o r : Vodní hospodářství
Ústav
AQUATEST a.s.
Geologická 4
152 00 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

67985939
271015111
267750031
ibot@ibot.cas.cz

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Lesnická fakulta
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

60460709
220920319
234381860
lesfakulta@lf.czu.cz

Rozsah znaleckého oprávnění

Ochrana přírody
Těžba

Ochrana a sanace zdrojů podzemních vod, hydrogeologické
faktory životního prostředí, znečištění půdy a vodních zdrojů,
původce znečištění a rozsah škod na životním prostředí, vliv
staveb na životní prostředí, jímání a ochrana termálních a minerálních vod, odpady a technologie jejich likvidace, skládkování odpadů, dálkový průzkum země a aplikovaný geografický informační systém, analytika vody a odpadních materiálů.

Čistota ovzduší
Ekonomika
Lesní hospodářství
Ochrana přírody
Zdravotnictví
Zemědělství

Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub,
lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný režim v chráněných územích; možnosti a způsoby hospodaření v chráněných územích, hodnocení a prognóza vývoje
přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství,
vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, obhospodařování vodních nádrží a rybníků a jeho dopad na životní
prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních
tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší;
alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace
nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu
území.

Dřevo-zpracování
Ekologie
Lesní hospodářství

V oboru dřevo-zpracování
pro zpracování dřeva.
V oboru ekologie
pro inženýrskou ekologii, environmentální vědy, rozvoj venkova (rural development), aplikovanou ekologii, hospodaření
v krajině, krajinou ekologii, průmyslové zátěže v krajině.
V oboru lesní hospodářství
pro pěstování lesů, ochranu lesů, myslivost, hospodářskou
úpravu lesů, mechanizaci a techniku v lesním hospodářství,
ekonomiku lesního hospodářství, řízení lesního hospodářství,
oceňování lesů a škod na lesích a lesním hospodářství, hodnocení vedlejších nevýrobních funkcí lesa ("non wood products"), lesnickou politiku.
V oboru vodní hospodářství
pro zemědělskou a lesnickou hydrologii, zemědělskou a lesnickou melioraci, inženýrské stavby lesnické a hrazení bystřin.

44794843
234607111
234607700
aquatest@aquatest.cz

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

Též v oborech
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Hydrobiologický ústav AV ČR
Na sádkách 7
370 05 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

60077387
387775881
385300248
hbu@hbu.cas.cz

HYDROPROJEKT CZ a.s.
ÚSTŘEDÍ PRAHA
Táborská 31
140 16 Praha 4
- odštepné závody:
Brno, Minská 18,
PSČ 616 00
Ostrava, Varenská 49,
PSČ 710 00
České Budějovice,
Zátkovo nábř. 7,
PSČ 370 21
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

47910381
577104776
577104855

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický ve Vodňanech
Zátiší 724/II.
389 25 Vodňany
IČ:
tel.:
fax:

Hydrobiologie, zejména přehradních nádrží, posuzování chemických, biologických a mikrobiologických parametrů kvality vody, prognózy vývoje kvality vody a eutrofizace v nádržích
a soustavách, vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění, hodnocení rybích obsádek nádrží.

Ekonomika
Elektronika
Energetika
Projektování
Stavebnictví

Geodetické, průzkumné, projektové a rozpočtové práce pro
investiční vodohospodářskou výstavbu (hydrotechnické, hydroenergetické, zdravotně-hospodářské, hydromeliorační
stavby) - výhledové studie, technicko-ekonomické expertizy,
inženýrské práce - vývoj, typizace a normalizace v tomto oboru.

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Umělecká řemesla
Zdravotnictví
Zemědělství

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže (pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví,
dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Zemědělství

Zakládání a udržování rybničního hospodářství, znečišťování
vodních toků, vodní toxikologie.

26475081
261102222
261215186
praha@hydroprojekt.cz

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

Ochrana přírody
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383382402
383382396
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VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Hybernská 40
110 00 Praha 1

částka 2

Bezpečnost a provozní spolehlivost vodohospodářských děl
(přehrady, jezy, nádrže, rybníky, boční ochranné a inundační
hráze, odkaliště, usazovací a dočišťování nádrže a jiné konstrukce k zadržení vody).

IČ:
49241648
tel./fax: 224212803
e-mail: praha@vdtbd.cz
Vysoké učení technické v Brně
- Ústav soudního inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
216305
tel.:
543211571
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

Výzkumný ústav
lesního hospodářství
a myslivosti
Jíloviště-Strnady
156 04 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

020702
257921643
257921444
admin@vulhm.cz

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

Doprava
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Hutnictví
Projektování
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)

V oboru doprava
- doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních
nehod.
V oboru ekonomika
- ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování
strojů, zařízení a technologických celků, oceňování podniků.
V oboru stavebnictví
- stavby inženýrské, dopravní, energetických zařízení, obytné,
průmyslové, vodní zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské a ocelové konstrukce.
V oboru strojírenství
- strojírenství těžké a všeobecné.
V oboru vodní hospodářství
- čistota vod a meliorace.
V oboru technické obory (různé)
- jednosnímková a dvousnímková fotogrammetrie.

Čistota ovzduší
Doprava
Chemie
Lesní hospodářství
Ochrana přírody
Patenty a vynálezy
Zemědělství

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

Ekonomika
Ochrana přírody
Zemědělství

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

Ochrana přírody

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,

027049
257921947
257921246
sekretariat@vumop.tel.cz

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

částka 2

Ústřední věstník

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

Též v oborech

Vojenský technický
ústav elektroniky
Pod Vodovodem 2
158 01 Praha 5

Automatizace
Elektronika
Elektrotechnika
Telekomunikace
Zařízení národní
obrany a bezpečnosti

IČ:
60162694
tel.:
973207801
e-mail: vtue@vtue.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky ve věcech výzkumu, vývoje a zkoušek
vojenských informačních a komunikačních systémů, prostředků pro vnitřní a vnější ostrahu objektů a speciální elektroniky.

O b o r : Výtvarné umění
Ústav
Vysoká škola
umělecko-průmyslová
nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
IČ:
tel.:
fax.
e-mail:

Též v oborech
Keramika
Umělecká řemesla
Umělecké školství

60461071
251098111
251098289
rektor@vsup.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Architektura, architektura a design, design výrobků, sochařství, malba, tvorba konceptuální a intermediální, sklo v architektuře, sklo, keramika a porcelán, kov a šperk, oděvní výtvarnictví, design obuvi a oděvních doplňků, textilní tvorba, ilustrace a grafika, písmo a typografie, grafický design a vizuální
komunikace, filmová a televizní grafika, fotografie, architektura a design, grafika a vizuální komunikace, volné a užité
umění.

O b o r : Zařízení národní obrany a bezpečnosti
Ústav
LOM PRAHA s.p.
Černokostelecká 270
100 38 Praha 10 - Malešice
IČ:
tel.:
fax:

00000515
296505258
296505610

Též v oborech
Doprava
Hutnictví
Chemie
Paliva
Strojírenství
Technické obory
(různé)

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány pro oblasti:
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast expertízy leteckých záchranných prostředků a padákové techniky, analýzy
olejů - tribolaboratoř, analýzy leteckých nehod.
V oboru hutnictví
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast metalurgie, slitiny.
V oboru chemie
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
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částka 2

V oboru paliva
s rozsahem znaleckého oprávnění pro chemické rozbory paliv.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování technického
stavu speciální techniky se zaměřením na vrtulníky ruské řady
Mi, leteckou techniku z produkce Leteckých závodů Kunovice a letounů z produkce Aero Vodochody. Pro oblast: hydraulika, provoz údržba, rozbor vad a provozní spolehlivosti vojenských leteckých motorů, expertízy leteckých záchranných
prostředků a padákové techniky, analýzy olejů - tribolaboratoř, analýzy leteckých nehod.
V oboru technické obory (různé)
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast obrábění kovů,
chromování, ložiska, měřící přístroje, metrologie, niklování,
pevnost materiálů, sváření.
V oboru zařízení národní obrany a bezpečnosti
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oblast ekonomické činnosti vojenských opravárenských podniků a ochrany státního
tajemství.
Ministerstvo obrany
sekce velení a řízení
Generálního štábu
Tychonova 1
160 01 Praha 6

Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány ve věcech
ochrany utajovaných skutečností, spisové služby, archivnictví
a zpravodajské činnosti v oborech působnosti Ministerstva obrany ČR.

IČ:
60162694
tel.:
973216004
e-mail: surovck1@army.cz
Vojenský technický
ústav elektroniky
Pod Vodovodem 2
158 01 Praha 5

Automatizace
Elektronika
Elektrotechnika
Telekomunikace
Výpočetní technika

Pro znalecké posudky ve věcech výzkumu, vývoje a zkoušek
vojenských informačních a komunikačních systémů, prostředků pro vnitřní a vnější ostrahu objektů a speciální elektroniky.

Technické obory
(různé)
Zdravotnictví

Pro vědeckovýzkumnou, vývojovou, projekční, zkušebně-expertizní, standardizační a odbornou poradenskou činnost v oboru zdravotnického a veterinárního materiálu, zdravotnické a veterinární techniky, materiálně-technického vybavení a zabezpečení polních zdravotnických a veterinárních pracovišť.

IČ:
60162694
tel.:
973207801
e-mail: vtue@vtue.cz
Výzkumné a rozvojové
středisko vojenského zdravotnictví
Jiráskova 165
253 01 Hostivice
IČ:
60162694
tel.:
973227201
e-mail: srbs@army.cz

O b o r : Zdravotnictví
Ústav

Biofyzikální ústav AV ČR
Královopolská 135
612 65 Brno 12
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

68081707
541517111
541211293
ibp@ibp.cz

Též v oborech

Jaderná fyzika
Zemědělství

Rozsah znaleckého oprávnění

Obecná biofyzika.

částka 2

Ústřední věstník

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

67985939
271015111
267750031
ibot@ibot.cas.cz

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Endokrinologie, imunoendokrinologie, vybrané problémy diabetologie.

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

00064190
26108111
24721260

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný
režim v chráněných územích; možnosti a způsoby hospodaření v chráněných územích, hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, obhospodařování vodních nádrží a rybníků a jeho dopad na životní
prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních
tlaků na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší;
alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami (houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy, stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

00023761
224905111
224905325
endo@endo.cz

Fakultní Thomayerova
nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
IČ:
tel.:
fax:

Čistota ovzduší
Ekonomika
Lesní hospodářství
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Zemědělství
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Určování otcovství na základě krevní zkoušky - forenzní psychologie.

00064173
267163053
267163052
kraciko@fnkv.cz

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

IČ:
65269705
tel.:
532232111
fax:
543211185
e-mail: fnbrno@fnbrno.cz
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň
IČ:
00669806
tel.:
377101111
fax:
377441850
e-mail: vedeni@fnpken.cz

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

strana 178

Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Sokolská 408
500 05 Hradec Králové
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

částka 2

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

00179906
495831111
495512346
fnhk@fnhk.cz

Fakultní nemocnice
s poliklinikou Ostrava
tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

IČ:
69999236
tel.:
537374420
e-mail: zuzana.cermakova@fnspo.cz
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
775 20 Olomouc 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00098892
588441111
585413841
fn@fnol.cz

Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00159816
543181111
543183285
sekr.red@fnusa.cz

Fakultní nemocnice na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00064211
266082960
283840500
fnbulred@mbox.vol.cz

Fakultní nemocnice na Bulovce
3. lékařská fakulta UK
Klinika pneumologie
a hrudní chirurgie
Budínova 2
180 81 Praha 8
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Určování otcovství na základě krevní zkoušky a vyšetření
HLA systému.

00064211
266082671
284840840
zatloukp@fnb.cz

Pro interní lékařství, angiologie, diabetologie, endokrinologie,
gastroenterologie a hepatologie, nefrologie, revmatologie, hematologie, obezitologie, kardiologie, všeobecné lékařství, rehabilitace, tělovýchovné lékařství, klinická farmakologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, epileptologie, sexuologie, klinická onkologie, radioterapie, dermatovenerologie,
chirurgie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, traumatologie,
neurochirurgie, plastická chirurgie, stomatologie, stomatologická chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, foniatrie, oftalmologie, urologie, anesteziologie a resuscitace a intenzívní
péče, léčba bolesti, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, lékařská parazitologie, lékařská virologie, patologická
anatomie, radiodiagnostika, klinická psychologie, soudní lékařství a toxikologie, laboratoř forenzní genetiky, laboratoř
hematologická a krevní banky.
Anesteziologie a resuscitace, gynekologie a porodnictví,
chirurgie, vnitřní nemoci (interna), infekční nemoci, neurologie, ušní, krční, nosní lékařství, ortopedie-traumatologie, radioterapie, radiologie-radiodiagnostika, soudní lékařství.

Tuberkulóza a respirační choroby.

částka 2

Ústřední věstník

Transplantologie, kardiologie, angiologie, diabetologie, nefrologie, kardiovaskulární chirurgie a anesteziologie, intervenční radiologie,imunologie,hepatogastroenterologie.

Institut klinické
a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00023001
261364010
261362805
jan.maly@medicon.cz

Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

47910381
577104776
577104855

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Jírovcova 24
370 04 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:

Radiodiagnostika, vnitřní nemoci zahrnující gastroentrologii,
tuberkulóza a respirační nemoci, anesteziologie, rehabilitace,
chirurgie, ortopedie, urologie, tropické lékařství, neurologie,
psychiatrie a lékařská psychologie, dermatovenerologie, dětské lékařství, organizace zdravotnictví, otorhinolaryngologie,
oftalmologie, stomatologie, posudkové lékařství.

00023841
271019111
272740458
reditel@ipvz.cz

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:
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Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zemědělství

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní
prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Ošetřovatelství, radiologický asistent - obor radiodiagnostika,
radiologický asistent - obor radioterapie, sociální péče.

60076658
387315181
387438389

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ:
00192546
tel./fax: 477111111

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.
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Masarykova nemocnice
- soudně-lékařské oddělení
Sociální péče 3316
401 13 Ústí nad Labem

částka 2

Soudní lékařství.

IČ:
00192546
tel./fax: 477111111
Anesteziologie, dermatovenerologie, epidemiologie, farmakologie, hygiena, chirurgie, interna, neurologie, ortopedie, patologie, pediatrie, porodnictví, pracovní úrazy a nemoci z povolání, psychiatrie, radiologie, soudní lékařství, stomatologie.

Masarykova univerzita v Brně
Lékařská fakulta
Komenského nám. 2
662 43 Brno
IČ:
00216224
tel.:
542126111
e-mail: dekan@med.muni.cz

Klinická onkologie, radioterapie a chirurgická onkologie.

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00209805
543134102-3
543211169
direct@mou.cz

Mikrobiologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
142 40 Praha 4
IČ:
tel.:
fax.
e-mail:

Zemědělství

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

61388971
241061111
244471286
mbu@biomed.cas.cz

Nemocnice České Budějovice
Ul. Boženy Němcové 54
370 87 České Budějovice

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

IČ:
072711
tel.:
387873400
e-mail: vorel@nemcb.cz
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Neurochirurgie, neurologie, kardiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, radiodiagnostika, nukleární medicína - zobrazovací metoda.

00023884
257215423
257210689
hospital@homolka.cz

Soudnělékařské oddělení
Nemocnice České Budějovice
Ul. Boženy Němcové 54
370 87 České Budějovice
IČ:
072711
tel.:
387873400
e-mail: vorel@nemcb.cz

Soudní lékařství.

částka 2
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Parazitologický ústav AV ČR
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Zemědělství
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Biologická podstata parazitismu, prostorová struktura a dynamika přírodních ohnisek nákaz.

60077409
387771111
385300388
paru@paru.cas.cz
Psychiatrie, klinická psychologie, duševní (mentální) hygiena.

Psychiatrické centrum v Praze
Ústavní 91
181 03 Praha 8 - Bohnice
IČ:
00023752
tel./fax: 266003366
e-mail: klinika@pcp.lf3.cuni.cz
Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Psychiatrie včetně problematiky alkoholu, nealkoholových
návykových látek a sexuologie.

064220
284016120
284016595
plbohnice@plbohnice.cz

Psychiatrická léčebna Brno
Húskova 2
618 32 Brno - Černovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Psychiatrie, gerontopsychiatrie, sexuologie, léčení alkoholismu a jiných toxikomanií, klinická psychologie.

00160105
548123111
548216444
plbrno@plbrno.cz
Choroby revmatické.

Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00023728
224915234
224914451
ru_praha@revma.cz
Farmacie.

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

00023817
267311153
272739995
sukl@sukl.cz

Státní ústav radiační ochrany
Šrobárova 48
100 00 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

63108089
267311239
267311410
suro@suro.cz

Čistota ovzduší
Chemie
Jaderná fyzika
Technické obory
(různé)

Radiační ochrana, expozice obyvatelstva ionizujícímu záření,
monitorování radiační situace, monitorování radionuklidů ve
výpustech z jaderných zařízení, monitorování umělých radionuklidů v životním prostředí, v ovzduší, ve vodě, v půdách,
v článcích potravních řetězců, aktivita přírodních radionuklidů v prostředí, v budovách, ve stavebních materiálech, v pitné
vodě, stanovení významností přísunových cest pro radon, posouzení účinnosti ozdravných opatření proti radonu, vnitřní kon-
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taminaci radionuklidy a úvazky efektivních dávek, dozimetrické oceňování vlivu lékařských expozic, v oblasti radiodiagnostiky a radioterapie.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
IČ:
00216208
tel.:
495816111
fax:
495513597
e-mail: dekanats@lfhk.cuni.cz

Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Sklo
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Zemědělství

V oboru čistota
ovzduší pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu,
pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro
zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.
V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.
Všeobecné lékařství, stomatologie a ošetřovatelství.
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Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Všeobecné lékařství, stomatologie, ošetřovatelství, zdravotně
sociální a geriatrická péče.

00216208
377593400
377593449
peterikova@lfp.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze,
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ:
tel.:

Všeobecné lékařství, stomatologie, ošetřovatelství, specializace ve zdravotnictví - ergoterapie, balneoterapie, zdravotnická
technika.

00216208
224964312

Univerzita Karlova v Praze,
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
IČ:
tel.:
fax:

Všeobecné lékařství, specializace ve zdravotnictví - fyzioterapie, optika a optometrie.

00216208
224435802
224435820
Pro anesteziologii a resuscitaci, dermatovenerologii, gynekologii a porodnictví, chirurgii, interní lékařství, klinickou biochemii, lékařskou mikrobiologii, neurologii, oftalmologii, ortopedii, otorinolaryngologii, patologickou anatomii, pediatrii,
psychiatrii, radiodiagnostiku, radioterapii, stomatologii, urologii, lékařskou imunologii, sexuologii, hygienu záření, cévní
chirurgii,kardiochirurgii,neurochirurgii, plastickou chirurgii,
plicní chirurgii, stomatologickou chirurgii, endokrinologii, geriatrii, klinickou farmakologii, nefrologii, lékařskou bakteriologii, lékařskou imunologii, mikrobiologii životního prostředí,
lékařskou parazitologii, lékařskou virologii, gerontopsychiatrii, léčení alkoholismu a jiných toxikomanií, dětskou urologii.

Univerzita Karlova v Praze,
3. lékařská fakulta
Ruská 87
100 00 Praha 10
IČ:
00216208
tel.:
267102111
e-mail: sekretariat@lf3.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze
I. lékařská fakulta
Katedra tělovýchovného lékařství
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:
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Sport

00216208
224961111
224915413

Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta
tř. Svobody 8
771 00 Olomouc
IČ:
61989592
tel.:
585632001-9
e-mail: pilikova@tunw.upol.cz

Všeobecné lékařství se specializací:
alergologie, biochemie, dermatovenerologie, epidemiologie,
farmakologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie (kardiochirurgie, neurochirurgie, ortopedie, plastická chirurgie, traumatologie, urologie, ústní a čelistní chirurgie), KAR, klinická
onkologie, lékařská genetika a fetální medicína, lékařská imunologie, mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ORL, patologie, pediatrie, psychiatrie a lékařská psychologie, radiologie
a nukleární medicína, soudní lékařství, vnitřní lékařství (gastroenterologie, hemato-onkologie, kardiologie, pneumologie).
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Pracovní lékařství,
Posudkové lékařství,
Stomatologie,
Rehabilitace a fyzioterapie,
Ošetřovatelství (geriatrie),
Porodní asistence,
Ekonomika a řízení zdravotnictví - management zdravotnictví.
Úrazová chirurgie (traumatologie) a poúrazová rehabilitace.

Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 2-10
662 50 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00209813
545538666
545211082
P.Zelnicek@unbr.cz

Ústav hematologie a krevní transfúze
U nemocnice 1
128 20 Praha 2

Hematologie a transfúzní služba, identifikace osob včetně určování otcovství metodami molekulární genetiky.

IČ:
023736
tel.:
221977219
e-mail: molgen@uhkt.cz
Ústav leteckého zdravotnictví
Gen. Píky 1
160 60 Praha 6

Doprava
Sport

Letecké lékařství, letecká lékařská posudková činnost, zdravotnické otázky bezpečnosti letů, soudně lékařské a psychofyziologické posuzování leteckých nehod.

Chemie

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

tel.:
973212451
fax:
224311934
e-mail: truska@ulz.cu
Ústav organické chemie
a biochemie AV ČR
Flemingovo 2
166 10 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

61388963
220183111
224310090
uochb@uochb.cas.sz

Ústav soudního lékařství
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Soudní lékařství včetně mikroskopických, sérologických, histochemických, imunohistochemických a toxikologických
vyšetření a toxikologie.

IČ:
00064173
tel.:
267162505
e-mail: hladik@fnkv.cz
Ústav soudního lékařství
a medicínského práva
Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
IČ:
61989592
tel.:
585632602
e-mail: alenakem@tunw.upol.cz

Soudní lékařství.

částka 2
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Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
IČ:
tel.:

Ošetřovatelství a porodní asistence.

61989592
585632802

Ústřední vojenská nemocnice
Vojenský ústav soudního lékařství
U Vojenské nemocnice 1200
169 01 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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Soudní lékařství.

61383082
220203521
220203519
vusl@uvn.cz
Pro hygienu všeobecnou a komunální, hygienu výživy, hygienu práce a pracovního lékařství, epidemiologii, mikrobiologii, ochranu zdraví před elektromagnetickým a ionizujícím
zářením.

Ústřední vojenský zdravotní ústav
P.O.BOX 53
U Vojenské nemocnice 1200
(areál Ústřední vojenské
nemocnice Praha, budova E)

169 02 Praha 6 - Střešovice
IČ:
60162694
tel.:
973208201
e-mail: radovniv@army.cz
Farmacie, farmaceutická chemie, farmaceutická technologie galenická farmacie, farmakognosie, lékárenství.

Veterinární a farmaceutická
univerzita v Brně
Farmaceutická fakulta
Palackého 1-3
612 42 Brno
IČ:
62157124
tel.:
541562746
e-mail: dekanfaf@vfu.cz
Vojenská lékařská akademie
J.E. Purkyně
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Chirurgie, vnitřní lékařství (včetně klinické biochemie a hematologie), epidemiologie (včetně očkování a očkovacích látek), hygiena (včetně bezpečnosti potravin, psychohygieny),
toxikologie (farmakologie, včetně omamných látek a jedů),
mikrobiologie, radiologie, problematika zbraní hromadného
ničení.

IČ:
60162694
tel.:
973253001
e-mail: sekretariat@pmfhk.cz
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
U nemocnice 499/2
128 00 Praha 2
tel.:

Určování otcovství na základě krevní zkoušky.

224961111

Výzkumný ústav
potravinářský Praha
Radiová 7
102 31 Praha 10 - Hostivař
IČ:
00027022
tel.:
296792111
e-mail: vupp@vupp.cz

Potravinářství
Zemědělství

Nutriční hodnoty, cizorodé látky v potravinách, vitamíny, potravinářské strojírenství, biopreparáty a enzymy.
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Výzkumné a rozvojové
středisko vojenského zdravotnictví
Jiráskova 165
253 01 Hostivice

Ústřední věstník

Technické obory
(různé)
Zařízení národní
obrany a bezpečnosti

částka 2

Pro vědeckovýzkumnou, vývojovou, projekční, zkušebně-expertizní, standardizační a odbornou poradenskou činnost v oboru zdravotnického a veterinárního materiálu, zdravotnické a veterinární techniky, materiálně-technického vybavení a zabezpečení polních zdravotnických a veterinárních pracovišť.

IČ:
60162694
tel.:
973227201
e-mail: srbs@army.cz
Stomatologie.

Výzkumný ústav stomatologický
Vinohradská 48
120 60 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00064165
222521666
224247034
vuspraha@mbox.vol.cz

Výzkumný ústav
veterinárního lékařství
Hudcova 70
621 32 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Zemědělství

Choroby a nákazy hospodářských zvířat přenosné na lidi.

00027162
541321241
541211229
vri@vri.cz

O b o r : Zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví
Ústav
Hygienická stanice
hlavního města Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 1
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro epidemiologii, očkovací látky, hygienu výživy a předmětů
běžného užívání (výrobky přicházející do styku s potravinami
nebo pokrmy, hračky a výrobky pro děti do 3 let).

Pro hygienu práce a hygienu výživy a předmětů běžného užívání.

71009167
595138200
595138109
podatelna@khsova.cz

Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje
Klášterní 54
530 02 Pardubice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Rozsah znaleckého oprávnění

71009256
296336700
224212335
sekretariat@hygpraha.cz

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 7
728 92 Moravská Ostrava - Přívoz
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Též v oborech

71009264
461535045
461530577
havel@khspce.cz

Pro hygienu životního prostředí a hodnocení zdravotních rizik.

částka 2
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Krajská hygienická
stanice Plzeňského kraje
Skrétova 15
303 22 Plzeň
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

71009311
567574711
567305352
khsvysocina@khsjih.cz

Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

71009221
577210266
577006746
khs@khszlin.cz

Zdravotní ústav
se sídlem v Brně
Gorkého 6
602 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro epidemiologii, nemoci z povolání a očkovací látky.

71009183
475211975
475209278
reditel@khsusti.cz

Krajská hygienická
stanice kraje Vysočina
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
IČ:
tel.:
tel.:
e-mail:

Pro hodnocení kvality pitné vody a hodnocení kvality vody ke
koupání.

71009159
234118111
224916561
info@khsstc.cz

Krajská hygienická
stanice Ústeckého kraje
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Pro epidemiologii, hygienu výživy a předmětů běžného užívání (hračky a kosmetika), hygienu práce a ochranu veřejného
zdraví.

71009299
377155111
377323894
khs.plz@khsplzen.cz

Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje
Dittrichova 17
128 01 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:
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71009531
541421211
541213548
sekretariat@zubrno.cz

Pro ochranu veřejného zdraví se zaměřením na ochranu zdraví
při práci před riziky plynoucími z faktorů pracovního prostředí (hygiena práce), epidemiologii infekčních onemocnění,
hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska negativního
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a na hygienu výživy
a předmětů běžného užívání.

Pro ochranu veřejného zdraví se zaměřením na ochranu zdraví
při práci před riziky plynoucími z faktorů pracovního prostředí (hygiena práce), epidemiologii infekčních onemocnění,
hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska negativního
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a na hygienu výživy
a předmětů běžného užívání.

Pro hodnocení pitné vody, hodnocení rizikovosti odpadů, hodnocení hluku v komunálním a pracovním prostředí a hodnocení rizik imisních škodlivin.
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Zdravotní ústav
se sídlem v Českých Budějovicích
L.B.Schneiderova 32
370 21 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

71009400
387712911
387712359
zucb@zucb.cz

Zdravotní ústav
se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

71009523
495058322
495521507
zuhk@zuhk.cz

Zdravotní ústav
se sídlem v Jihlavě
Vrchlického 57
578 25 Jihlava
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

71009396
596200111
596118661
podatelna@zuova.cz

Zdravotní ústav
se sídlem v Pardubicích
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

Pro měření a hodnocení hygienické úrovně
- pitných a rekreačních vod
- materiálů pro styk s pitnou vodou
- pokrmů
- vnitřního prostředí pobytových místností
- hluku
- vibrací
- osvětlení
- elektromagnetického záření
- pracovního prostředí
hodnocení zdravotních rizik v oboru veřejného zdraví a zdravého životního stylu.
Pro chemická, mikrobiologická a biologická vyšetřování vod,
chemická, mikrobiologická a biologická vyšetřování potravin,
mykologická a mykotoxikologická vyšetření potravin, vod a materiálů, včetně biologických tkání, sterilizace a dezinfekce,
mikrobiologie povrchů a předmětů, fyziologie práce, neionizující záření a hodnocení zdravotních rizik.

Pro zdravotnictví (radiologie a kosmetika), potravinářství (zkoumání potravin) a vodní hospodářství (čistota vod).

71009418
567574701
567303071
sekretariat@zujih.cz

Zdravotní ústav
se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

Laboratorní metody biologické, chromatografické, spektrometrické, analýzy potravin, vod, ovzduší, fyzikálních a chemických faktorů, vzorkování, ochrana životního prostředí
z hlediska nakládání s odpady, postupy pro destrukci persistentních organických látek, hygiena práce a nemoci z povolání, genetická toxikologie, ekotoxikologie, ekologické aspekty znečištění životního prostředí a podpora zdraví, hodnocení
a řízení zdravotních rizik, hygiena dětí a dorostu, výživa.
Hluk (měření a hodnocení), osvětlení (měření a hodnocení),
ovzduší (měření a hodnocení), voda (analýza a hodnocení)
a materiály přicházející do styku s vodou a potravinami (analýzy a hodnocení).

71009477
466019523
466019502
podatelna@pu.zupu.cz

Zdravotní ústav
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ:
71009361
tel.:
475240622
fax:
475211934
e-mail: sekretariat@zuusti.cz

Pro alergologii a klinickou imunologii a zdravý životní styl.

částka 2

Ústřední věstník
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O b o r : Zemědělství
Ústav
Biofyzikální ústav AV ČR
Královopolská 135
612 65 Brno 12
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Jaderná fyzika
Zdravotnictví

Obecná biofyzika.

Čistota ovzduší
Ekonomika
Lesní hospodářství
Ochrana přírody
Vodní hospodářství
Zdravotnictví

Změny vegetačního krytu a druhového složení: škody na rostlinách a vegetačním krytu; určení druhů nižších (řas, hub, lišejníků, mechorostů) i vyšších rostlin a jejich částí; ochranný
režim v chráněných územích; možnosti a způsoby hospodaření v chráněných územích, hodnocení a prognóza vývoje přírody a krajiny; vliv investičních záměrů v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu na životní prostředí, obhospodařování vodních nádrží a rybníků a jeho dopad na životní prostředí, odbahnění nádrží; vyhodnocení antropogenních tlaků
na krajinu; bioindikace znečištění vody, půdy a ovzduší; alergologický vliv vegetačního krytu; škody způsobené rostlinami
(houbové choroby apod.); dendrochronologické stanovení stáří dřevěných předmětů; chemické a fyzikální vlastnosti půdy,
stanovení půdních typů, kontaminace půdy; rekultivace, meliorace, změny způsobu obhospodařování, asanace nevhodných
zásahů do krajiny, revitalizace ekosystémů; hodnocení rostlinné a vegetační složky přírodního potenciálu území.

67985939
271015111
267750031
ibot@ibot.cas.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Agronomická fakulta
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
IČ:
tel.:
fax:

Zemědělské inženýrství, zemědělská fytopatologie a ochrana
rostlin, zemědělská chemie, zahradnictví, zahradnické inženýrství, péče o přírodní zdroje (ochrana půdy a vody).

60460709
234381111
220920432

Česká zemědělská univerzita v Praze Ekonomika
Provozně ekonomická fakulta
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
IČ:
tel.:
fax:

Provoz a ekonomika zemědělství.

60460709
234381111
220920432

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Technická fakulta
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
IČ:
tel.:
fax:

Rozsah znaleckého oprávnění

68081707
541517111
541211293
ibp@ibp.cz

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

Též v oborech

60460709
224384229
220921361

Strojírenství

V oboru strojírenství
pro techniku a technologii v dopravě a spojích, silniční a městskou automobilovou dopravu, kybernetiku a řídící techniku,
speciální technologii, jakost a spolehlivost strojů a zařízení,
technologické zařízení staveb, zemědělské inženýrství, techniku a mechanizaci zemědělství, obchod a podnikání s technikou.
V oboru zemědělství
pro zemědělskou techniku, techniku a mechanizaci zemědělství, techniku výrobních procesů, procesní inženýrství, technologii zpracování odpadů.
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Ekologie, fyziologie, patologie, toxikologie hmyzu.

Entomologický ústav AV ČR
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

60077395
385300350
385300354
entu@entu.cas.cz

Institut pro testování
a certifikaci, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín
IČ:
tel.:
fax:

47910381
577104776
577104855

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Zemědělská 1
613 00 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

62156489
545132002
545132007
dekan@pef.mendelu.cz

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Zemědělská 1
613 00 Brno

Čistota ovzduší
Doprava
Ekonomika
Energetika
Chemie
Kůže a kožešiny
Obaly
Ochrana přírody
Potravinářství
Služby
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Umělecká řemesla
Vodní hospodářství
Zdravotnictví

Vlastnosti materiálů a výrobků, jejich posuzování a zkoušení
v oborech produkty organické a anorganické základní, chemikálie čisté, barviva a pigmenty, výrobky chemické všeobecného charakteru, líh, plastické hmoty a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice, obaly fólie, hračky, nádoby a přepravní prostředky atd.), latex, kaučuk, regenerát, výrobky z pryže
(pneumatiky, hadice, těsnění, výrobky pro zdravotnictví, dopravní pásy, rukavice, kondomy atd.), kůže, kožešiny, usně,
obuv, kožená galanterie, bavlna, vlna, len, přírodní a syntetická vlákny, příze, nitě, výrobky průmyslu lýkových vláken,
vlnařského, pletařského, oděvního a prádlařského, přípravky
gumárenské, plastikářské, textilní a kožedělné. Systémy řízení
jakosti a odstraňování technických překážek obchodu.

Ekonomika

V oboru ekonomika
pro ekonomiku a management, ekonomiku zemědělství a potravinářství, ekonomickou informatiku, řízení a ekonomiku
podniku, hospodářskou politiku a správu.
V oboru zemědělství
pro hospodářskou politiku a správu, ekonomiku a management, systémové inženýrství a informatiku.

Zemědělské inženýrství, fytotechnika, zemědělská specializace, agroekologie, odpadové hospodářství, ekologie a ochrana prostředí, chemie a technologie potravin, chemie, botanika,
posuzování provozu techniky a automobilové dopravy.

IČ:
62156489
tel.:
545133001
fax:
545212044
e-mail: zlato@mendelu.cz
Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
Zahradnická fakulta
Valtická 337
691 44 Lednice na Moravě
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

62156489
519340105
519340159
info@zf.mendelu.cz

Zahradnictví, zahradnické inženýrství, skladování a zpracování zahradnických produktů, vinohradnictví, vinařství, zahradní a krajinářská architektura, krajinná ekologie, dendrologie,
zakládání a údržba zeleně.
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Mikrobiologický
ústav AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
IČ:
tel.:
fax.
e-mail:

Zdravotnictví

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

Ekonomika
Chemie
Paliva
Potravinářství

V oboru ekonomika
pro sazební zařazení zboží do nomenklatury celního sazebníku a stanovení původu zboží ve smyslu celního zákona.
V oboru chemie
pro zbožíznalectví chemických výrobků a plastů.
V oboru paliva
pro zkoušení kapalných paliv a maziv.
V oboru potravinářství
pro analýza a zbožíznalectví potravin, určování původu cukru,
nealkoholických a alkoholických nápojů.
V oboru zemědělství
pro určování původu, druhu, kvality denaturace a množství
(koncentrace) lihu, kalibraci lihových měřidel.

Ekonomika

Chov koní, plemenitba, užitkovost, fyziologie, genetika, konstituce.

Vodní hospodářství

Zakládání a udržování rybničního hospodářství, znečišťování
vodních toků, vodní toxikologie.

Ekonomika
Ochrana přírody

Zemědělství, zemědělská technika, obchod, servis a služby,
fytotechnika, zootechnika, aplikovaná a krajinná ekologie,
zemědělská chemie a řízení a ekonomika podniku.

Zdravotnictví

Biologická podstata parazitismu, prostorová struktura a dynamika přírodních ohnisek nákaz.

61388971
241061111
244471286
mbu@biomed.cas.cz

Ministerstvo financí
- Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
IČ:
00006947
tel.:
261331111
e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz

Národní hřebčín
Kladruby nad Labem
53314 Kladruby nad
Labem
IČ:
tel.:
fax:

017272
466933832-7
466932374

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický ve Vodňanech
Zátiší 724/II.
389 25 Vodňany
IČ:
tel.:
fax:

60076658
383382402
383382396

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta
Studentská 13
370 05 České Budějovice
IČ:
tel.:
fax:
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60076658
387772719
385310122

Parazitologický ústav AV ČR
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
IČ:
60077409
tel.:
387771111
fax:
385300388
e-mail: paru@paru.cas.cz
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Státní veterinární ústav
Štrossova 239
530 03 Pardubice
tel./fax: 466611964
Státní veterinární ústav Brno
Palackého tř. 174
612 38 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00219487
541594411
541211509
svubrno@login.cz

Státní veterinární ústav
České Budějovice
Dolní 2
586 05 České Budějovice

Ústřední věstník

částka 2

Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.
Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.

Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní
nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.

tel.:
387312353
fax:
387319040
e-mail: svu.c_budejovice@icsvcr.cz
Státní veterinární ústav
Hradec Králové
Wonkova 343
500 02 Hradec Králové
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

00578835
495212921
495221120
svu.hradec_kralove@icsvcr.cz

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířská 93
586 05 Jihlava
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

13691554
567143111
567310592
info@svujihlava.cz

Státní veterinární ústav Liberec
U Sila 1139
463 11 Liberec
IČ:
672670
tel.:
482751558
e-mail: svu.liberec@icsvscr.cz
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 - Lysolaje
IČ:
tel.:

Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní
nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.

00019305
251031111

Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní
nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.

Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní
nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.

Výskyt a diagnostika nakažlivých, parazitárních a ostatních
chorob zvířat, zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu, včetně radioaktivní kontaminace, zdravotní
nezávadnost krmiv, léčiva a biologické přípravky ve veterinární medicíně, postupy při léčbě zvířat.
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Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

75010330
267081111
267311188
zdravust@szu.cz

Státní zkušebna zemědělských,
potravinářských a lesnických strojů
Třanovského 622/11
163 04 Praha 6
IČ:
00020362
tel.:
235018276
e-mail: szzpls@szzpls.cz
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Čistota ovzduší
Dřevo-zpracování
Hutnictví
Chemie
Keramika
Kůže a kožešiny
Obaly
Papír
Potravinářství
Ropa-zpracování
Sklo
Stavebnictví
Strojírenství
Technické obory
(různé)
Textilie
Zdravotnictví

V oboru čistota ovzduší
pro čistotu ovzduší vnitřního.
V oboru dřevo-zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nábytku.
V oboru hutnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti slitin.
V oboru chemie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti barev a barvení, umělých hmot, pracích prostředků, umělých vláken.
V oboru keramika
pro posuzování zdravotní nezávadnosti porcelánu.
V oboru kůže a kožešiny
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi dětské.
V oboru obaly
pro posuzování zdravotní nezávadnosti obalů.
V oboru papír
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výroby papíru, zpracování papíru.
V oboru potravinářství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti nealkoholických nápojů, zpracování ovoce, pekařské výrobky, zpracování zeleniny, cukrářské výroby, pálených lihovin, zpracování masa, konzervování potravin, drůbeže, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v pivovarnictví.
V oboru ropa - zpracování
pro posuzování zdravotní nezávadnosti minerálních tuků.
V oboru sklo
pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků ve sklářství.
V oboru stavebnictví
pro posuzování zdravotní nezávadnosti rodinných domků, podlah, cihel, cementu, stavebního materiálu, staveb obytných.
V oboru strojírenství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti chladírenského zařízení.
V oboru technické obory (různé)
pro posuzování zdravotní nezávadnosti smaltování, pro posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků v gumárenství.
V oboru textilie
pro posuzování zdravotní nezávadnosti textilií.
V oboru zdravotnictví
pro posuzování hygieny práce a vybrané nemoci z povolání
(ne pro pracovní úrazy), epidemiologii, bakteriologii, virologii, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, hygienu, výživu lidu,
pro posuzování zdravotní nezávadnosti hraček, pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků a pro zkoumání zdravotní nezávadnosti potravin.
V oboru zemědělství
pro posuzování zdravotní nezávadnosti drůbeže.

Lesní hospodářství
Projektování
Strojírenství

Zkoušení zemědělských, potravinářských a lesnických strojů bezpečnost práce a dopravní bezpečnost.
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Ústav ekologie krajiny AV ČR
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice

Ústřední věstník

Ochrana přírody

částka 2

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

tel.:
387775623
e-mail: ile@uek.cas.cz
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

61389030
220390111
220390456
machackova@ueb.cas.cz

Ústav živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR
Rumburská 89
277 21 Liběchov
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Fyziologie a genetika hospodářských zvířat.

67985904
315639511
315697186
uzfg@iapg.cas.cz

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

Chemie

Minerální hnojiva.

Doprava
Chemie
Lesní hospodářství
Ochrana přírody
Patenty a vynálezy
Vodní hospodářství

Poškozování lesních porostů imisemi, technologie a mechanizace dopravy dříví, výstavba a údržby lesních cest, aplikace
pesticidů v ochraně lesa, hnojení lesních porostů umělými
hnojivy, genetika, šlechtění a introdukce dřevin, fytocenóza
dřevin, obnova, ošetřování a výchova porostů, semenářství,
ochrana dřevin a dřevní hmoty proti biotickým a abiotickým
včetně aplikace pesticidů, technologie a mechanizace prací ve
školkách, při obnově porostů, těžbě a soustřeďování dříví a ve
výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov
zvěře a škody zvěří, poškozování porostů imisemi, projektová-

62243136
475309211
475309274
vuanch@vuanch.cz

Výzkumný ústav
lesního hospodářství
a myslivosti
Jíloviště-Strnady
156 04 Praha 5 - Zbraslav
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
anorganické chemie, a.s.
Revoluční 1521/84
400 01 Ústí nad Labem
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Fyziologie, genetika a patologie rostlin se zvláštním zřetelem
k virologii.

020702
257921643
257921444
admin@vulhm.cz

částka 2
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ní ASŘ, poškozování lesních porostů imisemi, ochrana lesních
dřevin proti biotickým a abiotickým činitelům včetně aplikace
pesticidů, narušení fytocenózy lesních dřevin, chov a péče o lovnou zvěř, technologie a mechanizace prací v lesních školkách,
v obnově lesních porostů, v dopravě dříví a ve výstavbě a údržbě lesních cest, škody způsobené lesnickou činností na zdrojích vody, chov lovné zvěře, její ochrana, péče o lov.
Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy Praha
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ekonomika
Ochrana přírody
Vodní hospodářství

027049
257921947
257921246
sekretariat@vumop.tel.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
IČ:
tel.:
fax
e-mail:

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.

Genetika, šlechtění, semenářství, agroekologie, fyziologie rostlin, ochrana rostlin, výživa rostlin.

00027006
233022111
233310636
cropscience@vurv.cz
Dendrologie, sadovnictví a okrasné zahradnictví.

Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice
IČ:
00027073
tel.:
296528111
e-mail: vukoz@vukoz.cz
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Máslovice - Dol 94
252 66 okr. Praha-východ
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

62968335
220941259
220941252
beedol@alphanet.cz

Výzkumný ústav
veterinárního lékařství
Hudcova 70
621 32 Brno
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Chov včel, křížení, choroby, nákazy.

00027162
541321241
541211229
vri@vri.cz

Zdravotnictví

Choroby a nákazy hospodářských zvířat přenosné na lidi.
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Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky
Mánesova 75
120 58 Praha 2
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ekonomika
Potravinářství

Ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy.

Stavebnictví
Strojírenství

Agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení.

00027031
233022274
233312507
vuzt@bon.cz

Zemědělský výzkumný
ústav Kroměříž, s.r.o.
Havlíčkova 2787
767 01 Kroměříž
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

částka 2

0027251
222000111
222725450
smejkalova@vuze.cz

Výzkumný ústav
zemědělské techniky
Drnovská 507
P.O.BOX 54
161 01 Praha 6-Ruzyně
IČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Ústřední věstník

Genetické zdroje, genetika a šlechtění, pěstební technologie
polních plodin, ochrana polních plodin a kvalita zrna obilovin.

46904841
573317111
573339725
vukrom@vukrom.cz
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