Roèník 2006

ÚSTØEDNÍ VÌSTNÍK
ÈESKÉ REPUBLIKY
Èástka 1

Rozeslána dne 0. ledna 2006

Cena 00,- Kè

O B S A H:

S d ì l e n í Ministerstva spravedlnosti - první doplnìk a zmìny seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou a tlumoènickou èinnost, uveøejnìného v èástce 2 roèníku 2004 Ústøedního vìstníku ÈR.
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Sdìlení
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 21.11.2005 pod è.j.
249/2005-ODS-Zn podle § 21 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících a podle § 6 vyhl. è. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších

pøedpisù, první doplnìk a zmìny seznamu ústavù publikovaného v èástce 2 roèníku 2004 Ústøedního vìstníku Èeské republiky.
Doplnìk a zmìny jsou pøílohou tohoto sdìlení.

Rejstøík doplòku seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost.
Oddíl I. seznamu

strana

3-9

Oddíl II. seznamu

strana

11 - 23

Pøehled zmìn v oddílu I.

strana

24

Pøehled zmìn v oddílu II.

strana

25

Tlumoènické ústavy

strana

10 - 11

èástka 1

Ústøední vìstník

strana 3

Pøíloha
ke sdìlení Ministerstva spravedlnosti
ze dne 21. listopadu 2005, è.j. 249/2005-ODS-Zn
o vydání prvního doplòku a zmìn seznamu ústavù kvalifikovaných
pro znaleckou a tlumoènickou èinnost

Oddíl I. seznamu
O b o r y : Doprava, Ekonomika, Stavebnictví, Strojírenství, Zemìdìlství
Ústav
A & CE Consulting, s.r.o.
Ptašinského 307/4
602 00 Brno
IÈ:
44119097
tel:
541594259
fax:
541594260
e-mail: ace@ace.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru doprava
pro hodnocení provoznì-technických, provozních a ekonomických parametrù silnièních motorových vozidel a otázky
provozu mìstské dopravy.
V oboru ekonomika
pro metodiku úèetnictví, kalkulace, rozpoètování, penìžnictví
a pojišt'ovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady
nemovitostí, motorových vozidel, kanceláøských zaøízení,
strojù a náhradních dílù k nim, podnikù, cenných papírù, derivátù kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek
a závazkù, obchodních podílù v obchodních spoleènostech,
pøezkoumávání vztahù mezi propojenými osobami, pøezkoumávání smlouvy o pøevodu podniku nebo jeho èásti a smlouvy o nájmu podniku nebo jeho èásti, pøezkoumávání ovládací
smlouvy, smlouvy o pøevodu zisku, pøezkoumávání smlouvy
o fúzi, oceòování jmìní obchodní spoleènosti pøi fúzi, rozdìlení nebo zmìnì právní formy.
V oboru stavebnictví
pro normativní základnu, tvorbu a uplatòování cen a rozpoètování ve stavebnictví.
V oboru strojírenství
pro strojírenskou ekonomii a technologie.
V oboru zemìdìlství
pro provoz a ekonomiku zemìdìlské výroby.

O b o r y : Doprava, Ekonomika, Energetika, Projektování, Stavebnictví, Zdravotnictví
Ústav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie vìd Èeské republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IÈ:
68378297
tel:
286885382
fax:
286884634
e-mail: itam@itam.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru doprava
interakce dopravních prostøedkù s dopravními cestami.
V oboru ekonomika
oceòování nemovitostí.
V oboru energetika
pøetvoøení, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.).
V oboru projektování
statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, obèanských, prùmyslových a inženýrských vèetnì zakládání staveb.
V oboru stavebnictví
statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, obèanských, prùmyslových a inženýrských vèetnì zakládání staveb.
V oboru zdravotnictví
biomechanika pevné fáze, napø. porušování kloubních náhrad.
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O b o r y : Doprava, Ekonomika, Strojírenství
Ústav
V.V.V. Expert a.s.
Pøemyslova 431
278 01 Kralupy nad Vltavou
IÈ:
27237788
tel/fax: 315723775
e-mail: veselyv@raz-dva.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro dopravu silnièní a mìstskou pro:
- posuzování pøíèin dopravních nehod.
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- ceny a odhady motorových vozidel
- ceny a odhady historických vozidel
- oceòování strojù a technologických celkù.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- posuzování technického stavu motorových vozidel
- posuzování technického stavu strojù a technologických
celkù.

O b o r : Ekonomika
Ústav
1. Znalecká s.r.o.
Mozartova 679/21
460 01 Liberec 2
IÈ:
25488350
tel/fax: 485107807
e-mail: vlcek@1znalecka.cz

Activities a.s.
Platnéøská 191/6
110 00 Praha 1
IÈ:
60196891
tel:
221108663
fax:
221108670
e-mail: activities@roedl.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
- oceòování nemovitostí a staveb,
- oceòování podnikù a jejich èástí, vèetnì pøezkoumání
smluv o pøevodu nebo nájmu podniku nebo jeho èásti,
- posuzování proveditelnosti a rentability investièních projektù, ekonomické efektivnosti obèanských a prùmyslových
staveb a podnikatelských zámìrù,
- oceòování movitého majetku, vèetnì technologických zaøízení, strojù, dopravních prostøedkù, spotøebního zboží,
- oceòování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobnì technických a obchodních poznatkù,
- oceòování finanèního majetku vèetnì cenných papírù, jejich
derivátù a obchodních podílù,
- oceòování pohledávek,
- oceòování obchodního jmìní pøi pøemìnách spoleèností,
- pøezkoumávání smluv o pøemìnách obchodních spoleèností vèetnì zpracovávání zpráv,
- pøezkoumávání vztahù mezi propojenými osobami a vztahù
mezi minoritními a majoritními akcionáøi,
- pøezkoumávání ovládacích smluv a smluv o pøevodu zisku,
- stanovování a posuzování pøimìøené ceny nebo smìnného
pomìru cenných papírù pøi povinné nabídce pøevzetí nebo
nabídce na odkoupení,
- zjišt'ování hodnot vypoøádacích podílù.
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány
samosprávy o posouzení hodnoty vìcí movitých, vìcí nemovitých, nehmotného majetku, finanèního majetku, akcií, podniku, a dále vìcí obchodních spoleèností, družstev a státních
podnikù: pøi posouzení hodnoty nepenìžitého vkladu, pøi posouzení výše vypoøádacích podílù, pøezkoumávání vztahù mezi propojenými osobami, pøezkoumávání správnosti ceny podniku a jeho èásti pøi jeho pøevodu nebo nájmu, pøezkoumávání
èinnosti èlena statutárního orgánu zhlediska hospodáøských
zájmù, pøemìny spoleènosti, posouzení hodnoty zastaveného
obchodního podílu pro úèely pøevodu na úhradu dluhu, posouzení pøimìøenosti ceny nebo smìnného pomìru cenných papírù pøi povinné nabídce, pøevzetí, nebo pøi odkoupení cenných papírù na základì veøejného návrhu smlouvy, prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o pøevodu zisku, posou-
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posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáøe, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve
výši alespoò jedné desetiny upsaného základního kapitálu.
fa AZET KONZULT,
ing. Antonín Zatloukal,
ing. Luboš Kluz,
ing. Jaroslav Dohnal
Pod Šternberkem 306
763 02 Zlín Louky

Oceòování vìcí movitých, oceòování nemovitostí, oceòování
nehmotného majetku, oceòování podnikù, oceòování finanèního
majetku.

IÈ:
44107480
tel:
577438537
fax:
577438537
e-mail: ustav@azetkonzult.com
BRÁZDA-AUDIT a.s.
Nová ul. è. 52/1959
370 01 Èeské Budìjovice
IÈ:
26031787
tel/fax: 386359383
e-mail: info@brazda-audit.cz

MBM-Hopet, s.r.o.
Milady Horákové 57/1523
170 00 Praha 7
IÈ:
26685434
tel:
266316979
fax:
266316978
e-mail: info@mbm-hopet.cz
NOVA spol. s r.o.
Palackého 440
511 01 Turnov
IÈ: 62064835
tel: 481361201
fax: 481361210
Ostravská znalecká a.s.
Špálova 469/6
702 00 Ostrava-Pøívoz
IÈ:
26838745
tel:
596014222
e-mail: sekretariat@ostravskaznalecka.cz

S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- oceòování vìcí movitých (strojù, pøístrojù, zaøízení, technologických celkù, motorových vozidel a výpoèetní techniky)
- oceòování podniku jako celku
- pøezkoumávání a posuzování pøemìn obchodních spoleèností (fúze, pøevod jmìní na spoleèníka, rozdìlení, zmìna
právní formy)
- posuzování a pøezkoumávání vztahù, smluv, cen a dalších
skuteèností dle obchodního zákoníku
- oceòování cenných papírù a obchodování s nimi
- oceòování nehmotného majetku a majetkových práv
- oceòování pohledávek a závazkù
- oceòování podílù v obchodních spoleènostech
- oceòování nepenìžních vkladù
- úèetnictví a cash-flow.
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro oceòování majetku:
- pro vìci movité,
- vìci nemovité,
- nehmotný majetek,
- finanèní majetek,
- podnik.

S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- úèetnictví, mzdy,
- danì - daòová problematika,
- oceòování majetku pro nehmotný majetek, finanèní majetek, podnik.

S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- oceòování podnikù,
- oceòování nemovitého majetku,
- oceòování movitého majetku,
- oceòování nehmotného majetku a majetkových práv,
- oceòování pohledávek a závazkù,
- oceòování hodnoty obchodních podílù a cenných papírù,
- úèetnictví,
- danì - daòová problematika.
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S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- oceòování podnikù, nehmotného majetku a finanèního majetku.

IÈ:
61063029
tel:
251151111
fax:
251156111
e-mail:
pricewaterhousecoopers.cz@cz.pwc.com
Ústav oceòování majetku
pøi Ekonomické fakultì
Vysoké školy báòské
Technické univerzity Ostrava
Sokolská tø. 33
701 21 Ostrava 1

Ceny a odhady podnikù, báòských podnikù a ložisek nerostù,
nemovitostí, movitého majetku, nehmotného majetku, pohledávek a cenných papírù, úèetní evidenci a danì - daòovou problematiku.

IÈ:
61989100
tel:
596992245-6
fax:
596110021
e-mail: kamil.kolarcik@vsb.cz
Znalecká a oceòovací kanceláø s.r.o.
Dómská ul. è. 145/13
412 01 Litomìøice

S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- oceòování majetku pro finanèní majetek a podnik.

IÈ:
25486764
tel/fax: 416732040

O b o r y : Ekonomika, Lesní hospodáøství
Ústav
Lesprojekt východní Èechy, s.r.o.
Goèárova 504
500 02 Hradec Králové 2
IÈ:
25251431
tel:
495533346
fax:
495533235
e-mail: lesprojekt@lesprojektvc.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro oceòování pozemkù,
tvalých lesních porostù, ostatních døevin rostoucích mimo les
a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby.
V oboru lesní hospodáøství
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro oceòování pozemkù,
trvalých lesních porostù, ostatních døevin rostoucích mimo les
a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby.
Hospodáøská úprava lesù.
Døevo-tìžba.
Myslivost, škody zvìøí.

O b o r y : Ekonomika, Stavebnictví, Strojírenství
Ústav
I R A, spol s r.o.
Hálova 62/29
190 15 Praha 9 - Satalice
kanceláø:
Václavské nám. 1
110 00 Praha 1
IÈ:
49702033
tel/fax: 224473034
e-mail: ira.sro@tiscali.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí, strojù a zaøízení, podnikù, cenných papírù a nehmotného
majetku.
V oboru stavebnictví
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro stavby obytné, prùmyslové, zemìdìlské a inženýrské.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro posuzování technického
stavu strojù a zaøízení.
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O b o r : Elektronika
Ústav
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Tø. T. Bati 299
764 21 Zlín
IÈ:
47910381
tel
577104776
fax:
577104855
e-mail: itc@itczlin.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy pro výherní
hrací pøístroje a technická zaøízení (vèetnì doprovodných zaøízení) pro provozování sázkových her a loterií po stránce
hardware (technické zpùsobilosti a souèástkové vybavenosti
tìchto zaøízení a vzájemné návaznosti jednotlivých èástí) a software (po stránce programového vybavení), pro znalecké posudky k ovìøení funkèních a technických podmínek registraèních pokladen vèetnì fiskální pamìti.

O b o r y : Elektrotechnika, Chemie, Kriminalistika, Písmoznalectví, Strojírenství
Ústav
POLICIE ÈR
Kriminalistický ústav Praha
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel/fax: 974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

*)

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro znalecké posudky
vyžadované ve všech druzích øízení pøed státními orgány*)
-

kriminalistická mechanoskopická expertiza
kriminalistická trasologická expertiza
kriminalistická elektrotechnická expertiza
kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza
kriminalistická balistická expertiza
kriminalistická expertiza ruèního písma
kriminalistická expertiza písma psacích strojù
kriminalistická technická expertiza dokladù a písemností
kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin
kriminalistická daktyloskopická expertiza
kriminalistická fyzikálnì-chemická expertiza
kriminalistická biologická expertiza
kriminalistická genetická expertiza
kriminalistická antropologická expertiza
kriminalistická audioexpertiza
kriminalistická videoxpertiza
kriminalistická fotografická expertiza
kriminalistická poèítaèová expertiza.

Kriminalistický ústav Praha Policie ÈR podává znalecké posudky pøedevším pro úèely trestního øízení a obvykle je nepodává v øízení o pøestupcích
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O b o r : Kriminalistika
Ústav
Policie ÈR
Správa hl. m. Prahy
OKTE Praha

Rozsah znaleckého oprávnìní
Kongresová 2
Praha 4
PSÈ 140 00

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

Pro znalecké posudky vyžadované orgány èinnými v trestním
øízení; pro znalecké posudky vyžadované v øízení o pøestupcích orgány Policie ÈR a pro znalecké posudky vyžadované
ve správním øízení správními orgány pùsobícími v Policii ÈR
v odvìtví oboru kriminalistika:

Vašíèkova 3081
Kladno 4
PSÈ 272 04

974873360
974873369

Policie ÈR
Správa Jihoèeského kraje
OKTE Èeské Budìjovice

Lannova 26
Èeské Budìjovice
PSÈ 370 74

tel:
974221360
fax:
974221911
e-mail: oktecb@mvcr.cz
Policie ÈR
Správa Západoèeského kraje
OKTE Plzeò

Nádražní 2
Plzeò
PSÈ 306 28

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

974421360
974427029

Policie ÈR
Správa Východoèeského kraje
OKTE Hradec Králové
tel:
fax:

Lidické nám. 9
Ústí nad Labem 2
PSÈ 401 79

Ulrichovo nám. 810
Hradec Králové
PSÈ 500 10

974521360
974522054

Policie ÈR
Správa Jihomoravského kraje
OKTE Brno

-

kriminalistická mechanoskopická expertiza
kriminalistická trasologická expertiza
kriminalistická elektrotechnická expertiza
kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza
kriminalistická balistická expertiza
kriminalistická expertiza ruèního písma
kriminalistická expertiza písma psacích strojù
kriminalistická technická expertiza dokladù a písemností
kriminalistická daktyloskopická expertiza
kriminalistická chemická expertiza
kriminalistická fyzikálnì-chemická expertiza
kriminalistická pyrotechnická expertiza
kriminalistická biologická expertiza
kriminalistická genetická expertiza
kriminalistická videoexpertiza
kriminalistická fotografická expertiza
kriminalistická poèítaèová expertiza.

Kounicova 24
Brno
PSÈ 611 32

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

Frýdlantská ul.
Frýdek-Místek
PSÈ 738 02

tel:
974721360
fax:
974721911
e-mail: oktessm@mvcr.cz

Vysvìtlivky: OKTE = odbor kriminalistické techniky a expertiz správy kraje Policie ÈR
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O b o r y : Kriminalistika, Zdravotnictví
Ústav
P&R LAB s.r.o.
ul. Purkyòova è. 1282/28
741 01 Nový Jièín
IÈ:
16628373
tel:
556794111
fax:
556794112
e-mail: martin.radina@pr-lab.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru kriminalistika
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro identifikaci biologického materiálu, molekulární DNA analýzy a soudní sérologie.
V oboru zdravotnictví
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro genetiku se specializací
paternitní expertízy, identifikace osob, genetická DNA analýza hypervariabilních polymorfismù èlovìka.

O b o r : Patenty a vynálezy
Ústav
Èeské vysoké uèení technické v Praze
Technologické a inovaèní centrum
- patentové støedisko
Zíkova 4
166 36 Praha 6

Rozsah znaleckého oprávnìní
Využívání, odmìòování a oceòování vynálezù, prùmyslových
vzorù, užitných vzorù, ochranných zámek, zlepšovacích návrhù a jiného prùmyslového vlastnictví, stanovení podílu
pøedmìtu chránìného øešení na využívání celku (výrobku,
zpùso-bu), spory o pùvodcovství a spolumajitelství.

IÈ:
68407700
tel:
224355275
fax:
224355274
e-mail: dusko@vc.cvut.cz

O b o r : Požární ochrana
Ústav
Hasièský záchranný sbor kraje Vysoèina
Ke Skalce 32
586 04 Jihlava

Rozsah znaleckého oprávnìní
Požární ochrana.

tel:
567584411
fax:
567584452
e-mail: spisovna@jik.izscr.cz

O b o r : Technické obory (rùzné)
Ústav
SAZKA, a.s.
K Žižkovu è. 851
190 93 Praha 9

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
- technické zkoumání dokladù a písemností,
- ovìøování pravosti platidel pro orgány státní správy a orgány samosprávy.

IÈ:
47116307
tel:
266121111
fax:
266128484
e-mail: info@sazka.cz

O b o r : Zdravotnictví
Ústav
GENERI BIOTECH s.r.o.
ul. Machkova 587
500 11 Hradec Králové
IÈ:
63221667
tel:
495056353
fax:
495056316
e-mail: info@generi-biotech.com

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro genetiku
- urèování otcovství pomocí DNA testù.
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Tlumoènické ústavy
O b o r : Tlumoènictví
Ústav
Ústav slavistických a východoevropských
studií Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze
nám. J.Palacha 2
116 38 Praha 1

Rozsah znaleckého oprávnìní
Tlumoènické úkony vyžadované pro potøebu státních orgánù
a orgánù samosprávy se specializací na jazyk ruský, ukrajinský, polský, slovenský, bulharský, makedonský, slovinský,
chorvatský, srbský, litevský, lotyšský a lužickosrbský.

IÈ: 00216208
tel: 221619266
Ústav anglistiky a amerikanistiky
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
nám. J.Palacha 2
116 38 Praha 1

Tlumoènické úkony vyžadované pro potøebu státních orgánù
a orgánù samosprávy se specializací na jazyk anglický.

IÈ: 00216208
tel: 221619341
fax: 221619382
Støedisko maïarských studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 38 Praha 1

Tlumoènické úkony vyžadované pro potøebu státních orgánù
a orgánù samosprávy se specializací na jazyk maïarský.

IÈ:
00216208
tel/fax: 224491410
e-mail: evzen.gal@ff.cuni.cz
Katedra jazykù
Jihoèeské univerzity
v Èeských Budìjovicích
Studentská 13
370 05 Èeské Budìjovice

Tlumoènické úkony vyžadované pro potøebu státních orgánù
a orgánù samosprávy se specializací na jazyk nìmecký
a anglický.

IÈ:
60076658
tel:
387772507
e-mail: latislav@zf.jcu.cz
Katedra slavistiky
Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Køížkovského 10
771 80 Olomouc
IÈ:
61989592
tel:
585633373
fax:
585229162
e-mail: vysl@risc.upol.cz

Tlumoènické úkony vyžadované pro potøebu státních orgánù
a orgánù samosprávy se specializací na jazyk ruský, polský
a ukrajinský.
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Katedra germanistiky
Filozofické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci
Køížkovského 10
771 80 Olomouc
IÈ: 61989592
tel: 585633203-7
fax: 585229162
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Tlumoènické úkony vyžadované pro potøebu státních orgánù
a orgánù samosprávy se specializací na jazyk nìmecký.
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Oddíl II. seznamu
O b o r y: Èistota ovzduší, Doprava, Ekonomika, Energetika, Chemie, Kùže a kožešiny
(zpracování), Obaly, Ochrana pøírody, Potravináøství, Služby, Sport, Stavebnictví, Strojírenství, Technické obory (rùzné), Textilie, Umìlecká øemesla, Vodní
hospodáøství, Zdravotnictví, Zemìdìlství
Ústav
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Tø. T. Bati 299
764 21 Zlín
IÈ:
47910381
tel:
577104776
fax:
577104855
e-mail: itc@itczlin.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru èistota ovzduší:
Èistota vnitøního a pracovního prostøedí a vnìjšího ovzduší
z hlediska obsahu pevných èástic a chemických škodlivin
a vliv materiálù, výrobkù, odpadù, staveb, èinností a technologií na èistotu ovzduší.
V oboru doprava:
Posuzování vlastností materiálù a výrobkù z plastù, pryže,
kùže a textilu pro dopravní prostøedky, složení a jakosti pohonných hmot a maziv, uvolòování tìkavých látek v interiéru
dopravních prostøedkù. Zkušebnictví konstrukèních materiálù, výrobkù, pøístrojù a pøíslušenství z hlediska materiálového složení, fyzikálních a fyzikálnì - chemických charakteristik, funkèních vlastností, tepelných vlastností, hoølavosti
a požárnì technických charakteristik, odolnosti proti kapalinám a plynùm, stárnutí a degradace materiálù, elektrostatických vlastností, fyzikálních a dynamických zkoušek, klimatických a korozních zkoušek, vibraèních a rázových zkoušek,
analýz spolehlivosti a sledování provozní spolehlivosti. Chemické analýzy vzorkù krve pro urèování množství alkoholu
a dalších chemických látek v krvi obsluhy dopravních prostøedkù.
V oboru ekonomika:
Systémy managementu ve výrobì prùmyslových výrobkù, stavebních hmot a výrobkù, potravin, zdravotnických prostøedkù,
chemického prùmyslu, farmaceutického prùmyslu, zpracování
druhotných surovin, dobývání nerostných surovin, zpracování
ropy, výrobì a distribuci elektrické energie, výrobì a distribuci
plynných paliv, koksování a rafinérského zpracování ropy, úpravì a distribuci vody, výrobì a rozvodu páry a teplé vody a výrobì
chladu, v zemìdìlství, myslivosti, lesním hospodáøství, rybáøství,
stavebnictví, obchodu, cestovním ruchu, pohostinství a ubytování, dopravì, skladování, poštovních službách a telekomunikacích, penìžnictví a pojišt'ovnictví, informaèních službách, veøejné správì, zdravotnictví, veterinárních a sociálních èinnostech
z hlediska požadavkù na systémy øízení jakosti, environmentu
a ochrany zdraví a bezpeènosti pøi práci. Zbožíznalecká èinnost
v obchodních vztazích a technické pøekážky obchodu.
V oboru energetika:
Posuzování vlastností výrobkù a potrubních systémù z plastù,
pryže a v kombinaci s kovovými èástmi pro distribuci plynných a kapalných paliv, dopravních pásù pøi tìžbì a dopravì
nerostných surovin a paliv a tepelnì izolaèních výrobkù a systémù z hlediska technických požadavkù na tyto výrobky.
V oboru chemie:
Produkty organické a anorganické chemie základní, ropa a ropné produkty, chemikálie èisté, barviva a pigmenty, výrobky
chemické všeobecného charakteru, líh, plasty, pryž, kompozitní materiály a výrobky z nich (podlahoviny, trubky, hadice,
obaly, fólie, hraèky, nádoby, technické výrobky a pøepravní
prostøedky atd.), latex, kauèuk, regenerát, výrobky z pryže
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(pneumatiky, duše, hadice, tìsnìní, výrobky pro zdravotnictví,
dopravní pásy, rukavice, kondomy), syntetická vlákna, pøíze,
nitì, pøípravky gumárenské, plastikáøské, textilní a kožedìlné, prací, èisticí a konzervaèní prostøedky, stavební chemie,
autokosmetika, kosmetika a potravináøská chemie, z hlediska
urèování jejich materiálových charakteristik, zkoušení vlastností a posuzování shody s technickými požadavky.
V oboru kùže a kožešiny (zpracování):
Kùže, kožešiny, usnì, obuv, kožená galanterie a osobní ochranné pomùcky z hlediska jakosti, složení zdravotní nezávadnosti a shody s technickými požadavky. Metody zkoušení materiálového složení, odolnosti povrchové úpravy, sorpèních,
materiálových, funkèních, fyziologických a požárnì technických vlastností.
V oboru obaly:
Obaly a obalové materiály z hlediska jejich vlastností, znaèení, složení, zdravotní nezávadnosti, vlivu na životní prostøedí, biologické rozložitelnosti, nebezpeèných vlastností odpadù z obalù a nakládání s odpadními obaly (skládkování,
spalování a zpracování) a shody s technickými požadavky.
V oboru ochrana pøírody:
Vliv materiálù a výrobkù na životní prostøedí, mìøení emisí
organických látek, posuzování biologické rozložitelnosti a nebezpeèných vlastností odpadù, identifikace a hodnocení environmentálních rizik, hodnocení ekologicky pøíznivých materiálù a výrobkù, analýzy cizorodých látek v pitných a odpadních
vodách a systémy environmentálního managementu podnikatelských subjektù a veøejných služeb.
V oboru potravináøství:
Alkoholické a nealkoholické nápoje, poživatiny a obaly ve
styku s potravinami z hlediska hodnocení jakosti, chemického
složení, èistoty, mikrobiologických vlastností, zdravotní nezávadnosti a posuzování shody s technickými požadavky. Systémy øízení výroby a zpracování poživatin z hlediska posuzování systémù kritických bodù.
V oboru služby:
Služby v oblasti èistíren, prádelen, oprav obuvi, kožené galanterie, textilních výrobkù a pneumatik z hlediska požadavkù
na jakost tìchto služeb, zkušebnictví, kalibrace, úøední mìøení, posuzování shody, certifikace a technická inspekce v oblasti materiálù, výrobkù a systémù øízení.
V oboru sport:
Sportovní náøadí, výrobky, pomùcky a drobné stavby z plastù,
pryže, textilu a kùže pro sport, volný èas, sportovní a dìtská
høištì a vybavení dìtských høišt' z hlediska jakosti, funkèních
parametrù, zdravotní nezávadnosti, bezpeènosti, fyziologických vlastností a tlumicích úèinkù povrchù sportovišt' a høišt'.
V oboru stavebnictví:
Materiály a výrobky pro stavby z hlediska hodnocení jakosti
a požadavkù na mechanickou odolnost, stabilitu, požární
bezpeènost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostøedí,
bezpeènost pøi užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie
a ochranu tepla.
V oboru strojírenství:
Plastové, kompozitní a pryžové dílù strojù a zaøízení pro
prùmysl i domácnost, aktivních a neaktivních zdravotnických
prostøedkù z hlediska jakosti, materiálových a mechanických
zkoušek, zkoušek hluènosti, vibrace a rázù a klimatických zkoušek a posuzování shody s technickými požadavky.
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V oboru technické obory (rùzné):
Hry, hraèky, dìtská obuv, výrobkù ve styku s potravinami a pitnou vodou, prostøedky lidové zábavy (vybavení dìtských
høišt'), kosmetika a èisticí prostøedky po stránce bezpeènosti
a zdravotní nezávadnost. Posuzování plnìní jakostních požadavkù na výstroj z plastù, pryže, usní a textilu pro armádu a policejní složky.
V oboru textilie:
Textilní materiály, polotovary a výrobky (bavlna, vlna len, syntetická vlákna, délkové textilie, odìvní textilie, hotové odìvy,
kusové výrobky, osobní ochranné prostøedky, bytové textilie,
technické textilie) po stránce jakosti, složení, zdravotní nezávadnosti a shody s technickými požadavky a metody zkoušení
materiálového složení, zdravotní nezávadnosti, odolnosti povrchové úpravy, sorpèních, materiálových, funkèních, fyziologických a požárnì technických vlastností.
V oboru umìlecká øemesla:
Nedestruktivní analýzy pro úèely stanovení èistoty technického støíbra, ryzosti zlata, platiny a prvkového složení neznámých vzorkù a zdravotní nezávadnost šperkù a bižuterie ve
styku s lidskou pokožkou.
V oboru vodní hospodáøství:
Jakost a zdravotní nezávadnost pitné vody a složení odpadních vod.
V oboru zdravotnictví:
Zdravotnické prostøedky z hlediska plnìní základních požadavkù na chemické, fyzikální a biologické vlastnosti, infekci
a mikrobiální kontaminaci, vztahu k prostøedí, pøesnost mìøení, elektrickou bezpeènost a elektromagnetickou kompatibilitu, informace poskytované výrobcem a øízení výroby.
V oboru zemìdìlství:
Anorganické a organické produkty pro zemìdìlství, obaly pro
balení zemìdìlských pøípravkù a pro skladování a pøepravu
zemìdìlských produktù, geotextilie a hydroizolaèní folie v zemìdìlství z hlediska jakosti, složení, èistoty a posouzení jejich
shody s technickými požadavky.

O b o r y : Èistota ovzduší, Sport, Strojírenství, Technické obory (rùzné), Zdravotnictví
Ústav
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b
621 00 Brno
IÈ:
00001490
tel:
541120111
fax:
541211225
e-mail: szu@szutest.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru èistota ovzduší
Zkouška èistitelnosti, mìøení úèinnosti èištìní, mìøení objemového prùtoku a produkce ozónu u èistièek atmosférického vzduchu ve vnitøních prostorách, zkoušení technických
parametrù a odolnosti proti vibracím u pøístrojù kombinovaných na úpravu vzduchu.
Zkoušky bezpeènosti elektrických èástí odluèovaèù a filtrù
tuhých èástic ze vzduchu a smìsí plynù.
Mìøení emisí tuhých zneèišt'ujících látek, oxidu siøièitého,
oxidù dusíku, oxidu uhelnatého, organických látek vyjádøených jako celkový organický uhlík (TOC), tmavosti kouøe.
V oboru sport
Zkoušky technických parametrù stacionárních tréninkových zaøízení, posilovacích tréninkových rotopedù, veslovacích a bìžeckých trenažérù, jízdních kol, lyžaøského vázání,
lyžaøských holí, koleèkových bruslí jednostopých, skateboardù, horolezecké výzbroje.
V oboru strojírenství
Zkoušení a posuzování konstrukce, bezpeènosti a technických
parametrù strojírenských výrobkù, tepelných, plynových a tla-
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kových zaøízení:
kotle teplovodní, horkovodní, nízkotlaké a støedotlaké parní
na všechny druhy paliva, zdroje tepla pro ústøední vytápìní
s ohøevem elektrickou energií, hoøáky a ohøívaèe vzduchu na
kapalná a plynná paliva, vytápìcí a ohøívací zaøízení pro motorová vozidla, zásobníkové ohøívaèe vody na kapalná, plynná a pevná paliva, ohøívaèe vody zásobníkové teplovodní,
kombinované a elektrické, infrazáøièe tmavé a svìtlé na plynná paliva, otopná tìlesa a konvektory pro ústøední vytápìní,
stropní závìsné sálavé panely teplovodní, spotøebièe plynných paliv na tepelnou úpravu pokrmù, svítidla a vaøièe s neelektrickým zdrojem energie, spotøebièe na plynná paliva urèené pro prádelny a podobné úèely, kotle teplovodní prùtoèné
na plynná paliva, ohøíváky vody prùtoèné na plynná paliva,
zaøízení velkokuchyní pro tepelnou pøípravu jídel, lokální
spotøebièe na tuhá, kapalná a plynná paliva, klimatizaèní zaøízení se zdrojem tepla na plynná paliva, tepelná èerpadla, klimatizaèní jednotky, odsavaèe prachu, zaøízení pro usmìròování pohybu kouøe a tepla, pekaøské pece, zaøízení na úpravu odpadních vod, odluèovaèe ropných látek. Ocelové a hliníkové lahve, sudy, døevìné sudy, kanystry, bedny, pytle, kombinované obaly, obaly z jemného plechu, posuzování vlastností materiálù, pojistné membrány a pojistná membránová
zaøízení, jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch
a dusík, kovové tlakové nádoby k dopravì plynu, ocelové plynové lahve, hasicí spreje, opakovanì plnitelné hliníkové lahve
svaøované, opakovanì plnitelné ocelové bezešvé lahve na
plyn, korozní zkoušky v umìlých atmosférách, zkoušky solnou mlhou, pøenosné hasicí pøístroje, pojízdné hasicí pøístroje
práškové, vodní, vodní s pøísadami a pìnové, jednoduché tlakové nádoby, souèástky, zaøízení a jiné výrobky, stabilní svaøované ocelové nadzemní válcové zásobníky pro skladování
LPG, kovová prùmyslová potrubí, objemové kompresory, žebøíky, schùdky, ruènì ovládané armatury pro spotøebièe na
plynná paliva, ventily s elektrickým ovládáním pro plynná
paliva, zaøízení pro regulaci tlaku na pøípojkách, regulátory
tlaku plynu, kovové hadice na plynná paliva, svìrné spojky na
plynná paliva, tlakové zásobníky nátìrových hmot, støíkací
kabiny (suché a mokré), vysokotlaké èisticí zaøízení.
Zkoušky a posuzování bezpeènosti zdravotnì technických,
prùmyslových a vodovodních armatur, zaøízení pro plynulou
dopravu nákladù, zdvihacích a stožárových šplhacích plošin,
zvedacích zaøízení.
Zkoušky a posuzování bezpeènostní úrovnì mechanických
a hydraulických ohraòovacích lisù, zakružovaèek a ohýbaèek,
vstøikovacích lisù na plasty a pryž, hydraulicky ovládaných
mechanických výztuží, zaøízení pro mechanické úpravy povrchu, zkoušky bezpeènosti hraèek.
Zkoušky a posuzování bezpeènostních parametrù obrábìcích strojù na kovy a døevoobrábìcích strojù a bezpeènostní
ochrany strojù slévárenských licích s kovovými formami.
Zkoušky a posuzování technických parametrù strojù a zaøízení pro tlakové svaøování kovù, hydromotorù, hydraulických hadic se strojírenským šroubením, uzavíracích ventilù
pro lahve se stlaèeným plynem, ventilù pojistných a pøepouštìcích, bezpeènostních a pojistných zaøízení, plynových pryžových hadic s koncovkami, chladicích a mrazicích stavebnicových boxù (do jmenovitého chladicího výkonu 116,3 kW),
armatur pro plynovou instalaci.
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Mìøení hlukových charakteristik kompresorù, svaøovacích
agregátù, elektrických zdrojových soustrojí, ruèních bouracích a sbíjecích kladiv, sekaèek na trávu, domácích spotøebièù.
Zkoušky a posuzování odolnosti prùmyslových ochranných
pøileb, pøileb pro sjezdové lyžování, pøileb pro cyklisty, uživatele skateboardù a koleèkových bruslí, pøileb pro jezdce na koních, pro létání a podobné sporty, pro horolezce, kanoistiku
a vodní sporty, pøileb pro hasièe.
Zkoušky bezpeènosti elektrických èástí spotøebièù pro domácnost a podobné úèely, elektrických zaøízení pro velkokuchynì a podniky veøejného stravování, elektrických zaøízení tepelných spotøebièù pro domácnost a podobné úèely, automatických elektrických øídicích zaøízení pro domácnost a podobné úèely, elektrických èástí hoøákù na plynná a kapalná
paliva, automatik a hlídaèù plamene hoøákù na kapalná paliva.
Zkoušky bezpeènosti elektrických mìøicích, øídicích a laboratorních zaøízení (vèetnì sterilizátorù), elektrických zaøízení
pracovních strojù, elektrických èástí strojù pro svaøování, pájení a tavné øezání kovù a plastù, pro odporové svaøování,
pøíslušenství strojù pro svaøování, elektrických èástí orgánù
ovládajících malé automatizace, elektrických èástí svítidel,
úklidových a èisticích prostøedkù, elektrického ruèního a pøenosného náøadí, elektrických pecí odporových, elektrických
hraèek.
Posuzování shody výrobkù podle zákona è. 22/1997 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù a navazujících naøízení vlády
(smìrnic Rady EU), kterými se stanoví technické požadavky
na: výrobky z hlediska emisí hluku, elektrická zaøízení nízkého napìtí, elektromagnetickou kompatibilitu, jednoduché
tlakové nádoby, spotøebièe plynných paliv, strojní zaøízení,
úèinnost teplovodních kotlù, tlaková zaøízení, výtahy, pøepravitelná tlaková zaøízení.
Posuzování bezpeèného provozu a používání: strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí.
V oboru technické obory (rùzné)
Zkoušky technických parametrù šlapadel, simulátorù schodù
a stupadel, kovového nádobí, kovového instalaèního materiálu,
termoobalù, pøíborù, nožù, stolního náèiní, kování a zámkù, výrobkù chránìných povlaky nebo jinými ochrannými vrstvami,
zvedákù motorových vozidel, zaøízení pro zdvihání silnièních
motorových vozidel, vozíkù dopravních motorových zdvižných, vozíkù dopravních zvláštních (jen motorových), kladkostrojù elektrických a pneumatických, vrátkù, navijákù, zvedákù,
palet, pøepravních skøíní, pøepravek, ukládacích beden, nástaveb
na palety, zakládaèù beden regálových, hraèek, dìtských koèárkù, jízdních kol pro malé dìti, dveøí odolnìjších proti vloupání, bezpeènostních štítù pro dveøe, stavebního kování, houpaèek, skluzavek, lanových drah, kolotoèù, kolébaèek, nábytku,
kuchyòského nábytku, kanceláøských židlí pracovních.
Posuzování shody výrobkù podle zákona è. 22/1997 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù a navazujících naøízení vlády
(smìrnic Rady EU), kterými se stanoví technické požadavky
na: hraèky (stabilní i pohyblivé hraèky, na kterých se jezdí,
hraèky se sklápìcím zaøízením, dìtská jízdní kola, houpaèky,
tìžké nepohyblivé hraèky, hraèky do vody, draci, míèe, koleèkové brusle a skateboardy), osobní ochranné prostøedky
pro ochranu hlavy a pro zamezení pádùm z výšky (jen horolezecká výstroj), vybrané výrobky (hasicí pøístroje, hasiva jen hasicí prášky), žebøíky, prostøedky lidové zábavy, stavební výtahy urèené pro dopravu osob nebo osob a nákladù, vybrané stavební výrobky, stavební výrobky oznaèované CE.
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V oboru zdravotnictví
Posuzování konstrukce a bezpeènosti výrobkù - nosítka a jiné prostøedky pro manipulaci s pacientem, technické pomùcky pro osoby se zdravotním postižením, pomùcky pro chùzi,
ruènì pohánìné invalidní vozíky, elektricky pohánìné invalidní vozíky, zvedáky pro pøepravu osob se zdravotním
postižením, stomatologické turbinkové násadce.
Zkoušky elektrické a mechanické bezpeènosti elektrických
pøístrojù zdravotnických, stacionárních a transportních inkubátorù, sálavých kojeneckých ohøívaèù, infúzních pump, hemodialyzaèních pøístrojù, vysokofrekvenèních chirurgických
pøístrojù, zdravotnických odsávacích zaøízení, neaktivních
implantátù, injekèních støíkaèek a jehel, stomatologických rotaèních nástrojù a násadcù pro elektrické vrtaèky.
Posuzování shody výrobkù podle zákona è. 22/1997 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù a navazujících naøízení vlády
(smìrnic Rady EU), kterými se stanoví technické požadavky
na zdravotnické prostøedky: anestetické a respiraèní prostøedky, stomatologické prostøedky - kromì otiskových a dentálních
materiálù a dentálních implantátù, elektromechanické zdravotnické prostøedky, nemocnièní vybavení, neaktivní implantabilní prostøedky (kromì keramických výrobkù a výrobkù
z plastu, oftalmické a optické prostøedky - jen elektrické, nástroje pro opakované použití, prostøedky pro jednorázové použití - jen injekèní støíkaèky a jehly, technické pomùcky pro
postižené osoby - jen vozíky pro tìlesnì postižené a zdvihací
zaøízení, prostøedky pro diagnostiku a terapii záøením.

O b o r y : Doprava, Ekonomika, Energetika, Projektování, Stavebnictví, Zdravotnictví
Ústav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie vìd Èeské republiky
Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
IÈ:
68378297
tel:
286885382
fax:
286884634
e-mail: itam@itam.cas.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru doprava
interakce dopravních prostøedkù s dopravními cestami.
V oboru ekonomika
oceòování nemovitostí.
V oboru energetika
pøetvoøení, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.).
V oboru projektování
statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, obèanských, prùmyslových a inženýrských vèetnì zakládání staveb.
V oboru stavebnictví
statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, obèanských, prùmyslových a inženýrských vèetnì zakládání staveb.
V oboru zdravotnictví
biomechanika pevné fáze, napø. porušování kloubních náhrad.

O b o r y : Doprava, Elektrotechnika, Kybernetika
Ústav
Západoèeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Univerzitní 26
306 14 Plzeò
IÈ:
49777513
tel:
377634001
fax:
377634002
e-mail: fel@fel.zcu.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
Elektrotechnika, technická ekologie, elektrické stroje a pøístroje, dopravní elektroinženýrství, elektroenergetika, prùmyslová elektronika, komerèní elektrotechnika, elektrické pohony, elektromagnetická kompatibilita, mobilní komunikace,
telekomunikace, multimediální technika.
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O b o r y : Doprava, Spoje
Ústav
Èeské vysoké uèení technické v Praze,
Fakulta dopravní,
Ústav soudního inženýrství v dopravì
Konviktská 20
110 00 Praha 1
IÈ:
68407700
tel:
24359520
e-mail: Michalko@fd.cvut.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro: dopravní technologii
a spoje, logistiku v dopravì a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci
v dopravì a telekomunikacích, technologii a management
a ekonomiku dopravy a telekomunikací, dopravní systémy
a techniku, inženýrskou informatiku a pro dopravu silnièní
a mìstskou se specializací na posuzování pøíèin dopravních
nehod a protismykových vlastností vozovek, pro dopravní
stavby se specializací pro posuzování pozemních komunikací
z hlediska bezpeènosti dopravy, stejnì tak posuzování technického stavu a oprav silnièních vozidel ve vztahu k bezpeènosti silnièního provozu.
V oboru spoje
s rozsahem znaleckého oprávnìní pro: dopravní technologii
a spoje, logistiku v dopravì a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci
v dopravì a telekomunikacích, technologii a management
a ekonomiku dopravy a telekomunikací, dopravní systémy
a techniku, inženýrskou informatiku.

O b o r y : Døevo - zpracování, Ekologie, Lesní hospodáøství, Vodní hospodáøství
Ústav
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze,
Fakulta lesnická a environmentální
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol
IÈ:
60460709
tel:
220920319
fax:
234381860
e-mail: lesfakulta@lf.czu.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
V oboru døevo - zpracování
pro zpracování døeva.
V oboru ekologie
pro inženýrskou ekologii, environmentální vìdy, rozvoj venkova (rural development), aplikovanou ekologii, hospodaøení v krajinì, krajinou ekologii, prùmyslové zátìže v krajinì.
V oboru lesní hospodáøství
pro pìstování lesù, ochranu lesù, myslivost, hospodáøskou
úpravu lesù, mechanizaci a techniku v lesním hospodáøství,
ekonomiku lesního hospodáøství, øízení lesního hospodáøství,
oceòování lesù a škod na lesích a lesním hospodáøství, hodnocení vedlejších nevýrobních funkcí lesa ("non wood products"), lesnickou politiku.
V oboru vodní hospodáøství
pro zemìdìlskou a lesnickou hydrologii, zemìdìlskou a lesnickou melioraci, inženýrské stavby lesnické a hrazení bystøin.

O b o r y : Døevo - zpracování, Lesní hospodáøství, Projektování
Ústav
Výzkumný a vývojový ústav døevaøský,
Praha, s.p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1
IÈ:
00014125
tel:
221773711
fax:
224222844
e-mail: vvud@vvud.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
Pro pilaøskou technologii, truhláøskou a stavebnì-truhláøskou
výrobu, døevostavby, obrábìní døeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu døeva, obaly ze døeva a døevaøské
výrobky a materiál.
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O b o r : Ekonomika
Ústav
Ústav oceòování majetku
pøi Ekonomické fakultì
Vysoké školy báòské
Technické univerzity Ostrava
Sokolská tø. 33
701 21 Ostrava 1

Rozsah znaleckého oprávnìní
Ceny a odhady podnikù, báòských podnikù a ložisek nerostù,
nemovitostí, movitého majetku, nehmotného majetku,
pohledávek a cenných papírù, úèetní evidenci a danì daòovou problematiku.

IÈ:
61989100
tel:
596992245-6
fax:
596110021
e-mail: kamil.kolarcik@vsb.cz

O b o r y : Ekonomika, Tìžba
Ústav
Vysoká škola báòská
- Technická univerzita Ostrava,
Fakulta hornicko-geologická
tø. 17. listopadu 15
708 83 Ostrava-Poruba

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro hornickou geologii, dobývání ložisek nerostných surovin, úpravu tìchto surovin,
ekonomiku a øízení hornictví.

IÈ:
61989100
tel:
597326752
fax:
596918589
e-mail: sekretariat.fgh@vsb.cz

O b o r y : Elektrotechnika, Chemie, Kriminalistika, Písmoznalectví, Strojírenství
Ústav
POLICIE ÈR
Kriminalistický ústav Praha
poštovní schránka 62/KÚP
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel/fax: 974824002
e-mail: ku@mvcr.cz

*)

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro znalecké posudky
vyžadované ve všech druzích øízení pøed státními orgány*)
-

kriminalistická mechanoskopická expertiza
kriminalistická trasologická expertiza
kriminalistická elektrotechnická expertiza
kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza
kriminalistická balistická expertiza
kriminalistická expertiza ruèního písma
kriminalistická expertiza písma psacích strojù
kriminalistická technická expertiza dokladù a písemností
kriminalistická expertiza pravosti platidel a cenin
kriminalistická daktyloskopická expertiza
kriminalistická fyzikálnì-chemická expertiza
kriminalistická biologická expertiza
kriminalistická genetická expertiza
kriminalistická antropologická expertiza
kriminalistická audioexpertiza
kriminalistická videoxpertiza
kriminalistická fotografická expertiza
kriminalistická poèítaèová expertiza.

Kriminalistický ústav Praha Policie ÈR podává znalecké posudky pøedevším pro úèely trestního øízení a obvykle je nepodává v øízení o pøestupcích
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O b o r y : Patenty a vynálezy, Právní vztahy k cizinì
Ústav
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
IÈ:
tel:
fax:

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní:
pro práva autorská a práva prùmyslová (právo k prùmyslovému vzoru, k ochranným známkám, k oznaèení pùvodu výrobkù, k obchodnímu jménu a právo proti nekalé soutìži).

00216208
221005111
221005337

O b o r : Požární ochrana
Ústav
Vysoká škola báòská
- Technická univerzita Ostrava,
Fakulta bezpeènostního inženýrství
ul. Lumírova 13/630
700 30 Ostrava-Výškovice

Rozsah znaleckého oprávnìní
Požární ochrana

IÈ:
61989100
tel:
597322802
fax:
597322980
e-mail: sekretariat.fbi@vsb.cz

O b o r : Stavebnictví
Ústav
Technický a zkušební ústav stavební
Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9
IÈ:
00015679
tel:
286887292
fax:
286891393
e-mail: info@tzus.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
S rozsahem znaleckého oprávnìní pro:
· osvìdèování a certifikace stavebních materiálù, dílcù, konstrukcí,
· certifikace systémù øízení jakosti, systémù environmentálního managementu,
· prùzkum a diagnostika pozemních, inženýrských staveb,
stavebních technologií, vady a poruchy staveb, inspekce
staveb,
· zkušebnictví ve stavebnictví, hlukové emise, výtahy a jejich
bezpeènostní komponenty, elektrotechnické výrobky nízkého napìtí, hraèky, zaøízení dìtských høišt', nábytek.

O b o r : Školství a kultura
Ústav
Unie výtvarných umìlcù ÈR
Masarykovo nábø. 250
110 00 Praha 1
IÈ:
00444332
tel/fax: 541213555
e-mail: uvucr@uvucr.cz

Rozsah znaleckého oprávnìní
Výtvarné umìní.
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O b o r : Zdravotnictví
Ústav
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 499/2
128 00 Praha 2
tel: 224961111

Rozsah znaleckého oprávnìní
- anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie a dìtská
dermatovenerologie, korektivní dermatologie,
- endokrinologie a diabetologie, obezitologie,
- foniatrie a audiologie, otorinolaryngologie a dìtská otorinolaryngologie,
- fyziatrie, balneologie a léèebná rehabilitace vèetnì dìtské,
ergodiagnostika a ergoterapie,
- gastroenterologie a dìtská gastroenterologie,
- geriatrie,
- gynekologie a porodnictví a dìtská gynekologie,
- hygiena a epidemiologie,
- hygiena práce a nemoci z povolání,
- chirurgie, hrudní chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
- interní lékaøství,
- hematologie a transfúzní služba, hematoonkologie a transplantace kostní døenì,
- kardiologie a angiologie,
- kardiochirurgie a cévní chirurgie,
- klinická biochemie,
- klinická farmakologie,
- klinická a radiaèní onkologie,
- lékaøská genetika,
- lékaøská imunologie a alergologie, dìtská imunologie,
- lékaøská mikrobiologie, bakteriologie, parazitologie a virologie,
- nefrologie,
- neonatologie,
- neurologie a dìtská neurologie,
- nukleární medicína,
- oftalmologie,
- patologická anatomie,
- pediatrie, dorostové lékaøství a sociální pediatrie,
- posudkové lékaøství,
- psychiatrie a psychosomatická medicína, dìtská psychiatrie, léèba alkoholismu a jiných toxikomanií vèetnì detoxikaèní péèe, gerontopsychiatrie,
- radiodiagnostika a radioterapie,
- sexuologie,
- soudní lékaøství, lékaøská a forenzní toxikologie,
- stomatologie, dìtská stomatologie, èelistní ortopedie, stomatologická chirurgie, parodontologie a stomatologická protetika,
- tìlovýchovné lékaøství,
- tuberkulóza a respiraèní nemoci,
- urologie, andrologie a dìtská urologie,
- všeobecné lékaøství,
- urèování otcovství na základì krevní zkoušky,
- farmaceutická analytika, biochemická a toxikologická analytika,
- farmaceutická technologie, pøíprava organopreparátù, mikrobiologických a imunologických pøípravkù, radiofarmak,
- klinická farmacie, biologické a mikrobiologické kontrolní
metody, lékárenství, galenická farmacie..
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Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
IÈ:
00064173
tel:
267163053
fax:
267163052
e-mail: kraciko@fnkv.cz

Fakultní Thomayerova nemocnice
s poliklinikou
Vídeòská ul. 800
140 59 Praha 4
IÈ:
00064190
tel:
26108111
fax:
24721260
e-mail: ftn@ftn.cz
Ústøední vojenská nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
IÈ:
61383082
tel:
973203111
fax:
224313327
e-mail: info@uvn.cz
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-

alergologie a klinická imunologie,
anesteziologie a resuscitace,
dermatovenerologie,
diabetologie,
endokrinologie,
forenzní psychologie,
gastroenterologie,
gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfúzní lékaøství,
hyperbarická medicína a oxygenoterapie,
chirurgie,
kardiochirurgie,
kardiologie,
klinická biochemie,
klinická onkologie,
lékaøská mikrobiologie,
nefrologie,
neurologie,
nukleární medicína,
oftalmologie,
otorinolaryngologie,
ortopedie,
patologická anatomie,
pracovní lékaøství (+nemoci z povolání + pracovní úrazy),
soudní lékaøství,
urèování otcovství na základì krevní zkoušky,
urologie,
vnitøní lékaøství.

-

anesteziologie a resuscitace,
dìtská chirurgie,
dìtská neurologie,
gastroenterologie a hepatologie,
onkologie a radiologie,
urèování otcovství na základì krevní zkoušky.

-

anesteziologie a resuscitace,
dermatovenerologie,
endokrinologie,
gastroenterologie,
gynekologie,
hematologie,
chirurgie,
intenzivní medicína,
kardiologie,
nefrologie,
neurochirurgie,
neurologie,
oftalmologie,
onkologie,
ortopedie,
otorinolaryngologie,
patologie a soudní lékaøství,
posudkové lékaøství,
pracovní lékaøství,
psychiatrie a klinická psychologie,
radiologie a zobrazovací metody,
rehabilitaèní a fyzikální medicína,
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- tìlovýchovné lékaøství,
- traumatologie,
- urologie.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 408
500 05 Hradec Králové

Soudní lékaøství a urèování otcovství na základì krevní zkoušky.

IÈ:
00179906
tel:
495831111
fax:
495512346
e-mail: fnhk@fnhk.cz
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
IÈ:
65269705
tel:
532232111
fax:
543211185
e-mail: fnbrno@fnbrno.cz

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6
775 20 Olomouc 5
IÈ:
00098892
tel:
588441111
fax:
585413841
e-mail: fn@fnol.cz

-

alergologie,
anesteziologie a resuscitace,
dìtská chirurgie, ortopedie a traumatologie,
dìtské lékaøství,
gynekologie a porodnictví,
chirurgie,
imunologie,
klinická hematologie,
klinická onkologie,
mikrobiologie,
nefrologie,
neurochirurgie,
neurologie,
oftalmologie,
ortopedie,
otorinolaryngologie,
patologická anatomie,
plastická chirurgie,
plicní nemoci a tuberkulóza,
revmatologie,
urologie,
urèování otcovství na základì krevní zkoušky.

-

gynekologie a porodnictví,
chirurgie,
interní lékaøství,
kardiologie,
klinická psychologie,
neurologie,
pracovní lékaøství,
psychiatrie,
sexuologie,
soudní lékaøství,
stomatologie,
traumatologie,
urèování otcovství na základì krevní zkoušky a vyšetøení
HLA systému.
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O b o r : Zemìdìlství
Ústav
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie, potravinových
a pøírodních zdrojù
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
IÈ: 60460709
tel: 234381111
fax: 220920432

Rozsah znaleckého oprávnìní
Zemìdìlské inženýrství, zemìdìlská fytopatologie a ochrana
rostlin, zemìdìlská chemie, zahradnictví, zahradnické inženýrství, péèe o pøírodní zdroje (ochrana pùdy a vody).
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Pøehled zmìn v oddílu I. seznamu
1. V oborech doprava, ekonomika, stavebnictví, strojírenství, zemìdìlství se mìní:
- název spoleènosti A & CE, s.r.o., Brno.
2. V oborech doprava, ekonomika, energetika, projektování, stavebnictví, zdravotnictví se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ÈR, Praha 9.
3. V oboru ekonomika se mìní:
- sídlo znaleckého ústavu Activities a.s., Praha 1.
- sídlo znaleckého ústavu fa AZET KONZULT, ing. Antonín Zatloukal, ing. Luboš Kluz, ing. Jaroslav Dohnal,
Zlín Louky.
- rozsah znaleckého oprávnìní obchodní spoleènosti
BRÁZDA-AUDIT a.s., Èeské Budìjovice.
- sídlo a rozsah znaleckého oprávnìní Ústavu oceòování
majetku pøi Ekonomické fakultì Vysoké školy báòské
- TU Ostrava, Ostrava 1.
4. V oboru elektrotechnika, chemie, písmoznalectví, strojírenství, kriminalistika se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní POLICIE ÈR Kriminalistického ústavu Praha, Praha 7.
5. V oboru kriminalistika se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Policie ÈR, OKTE - Praha, Kladno, Èeské Budìjovice, Plzeò, Ústí nad Labem,
Hradec Králové, Brno a Ostrava.
6. V oboru patenty a vynálezy se mìní:
- název Èeského vysokého uèení technického v Praze
Technologické a inovaèní centrum - patentové støedisko, Praha 6.
7. V oboru požární ochrana se mìní:
- sídlo Hasièského záchranného sboru kraje Vysoèina,
Jihlava.
8. Do samostatné sekce se vyèleòují tlumoènické ústavy.

Novì se zapisují do seznamu:
1. V oboru doprava, ekonomika, strojírenství:
- V.V.V. Expert a.s., Kralupy nad Vltavou.
2. V oboru ekonomika:
- 1. Znalecká s.r.o., Liberec 2
- MBM-Hopet, s.r.o., Praha 7
- NOVA spol. s r.o., Turnov
- Ostravská znalecká a.s., Ostrava-Pøívoz
- PricewaterhouseCoopers Èeská republika, s.r.o., Praha 2
- Znalecká a oceòovací kanceláø s.r.o., Litomìøice.
3. V oboru ekonomika a lesní hospodáøství:
- Lesprojekt, s.r.o., Hradec Králové 2.
4. V oboru ekonomika, stavebnictví, strojírenství:
- I R A, spol s r.o., Praha 9 - Satalice.
5. V oboru elektronika:
- Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín.
6. V oboru kriminalistika a zdravotnictví:
- P&R LAB s.r.o., Nový Jièín.
7. V oboru technické obory (rùzné):
- SAZKA, a.s., Praha 9.
8. V oboru zdravotnictví:
- GENERI BIOTECH s.r.o., Hradec Králové.
Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oboru požární ochrana:
- Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báòské - TU
Ostrava, Ostrava-Poruba.
2. V oborech drahé kovy a kameny (zkoušení pravosti
a ryzosti), ekonomika:
- GEM SERVIS, Praha 4.
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Pøehled zmìn v oddílu II. seznamu
1. V oborech èistota ovzduší, doprava, ekonomika, energetika, chemie, kùže a kožešiny (zpracování), obaly,
ochrana pøírody, potravináøství, služby, sport, stavebnictví, strojírenství, technické obory (rùzné), textilie,
umìlecká øemesla, vodní hospodáøství, zdravotnictví,
zemìdìlství se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Institutu pro testování
a certifikaci, a.s., Zlín.

10. V oborech elektrotechnika, chemie, písmoznalectví,
strojírenství, kriminalistika se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní POLICIE ÈR Kriminalistického ústavu Praha, Praha 7.

2. V oborech èistota ovzduší, sport, strojírenství, technické obory (rùzné), zdravotnictví se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Strojírenského zkušebního
ústavu, s.p., Brno.

12. V oboru školství a kultura se mìní:
- e-mailové spojení na Unii výtvarných umìlcù ÈR, Praha 1.

3. V oborech doprava, ekonomika, energetika, projektování, stavebnictví, zdravotnictví se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ÈR, Praha 9.
4. V oborech doprava, elektrotechnika, kybernetika se mìní:
- sídlo Západoèeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické, Plzeò.
5. V oborech doprava a spoje se mìní:
- název a rozsah znaleckého oprávnìní Èeského vysokého
uèení technického v Praze, Fakulty dopravní, Praha 1.
6. V oborech døevo-zpracování, ekologie, lesní hospodáøství, vodní hospodáøství se mìní:
- název Èeské zemìdìlské univerzity v Praze, Lesnické
fakulty, Praha 6 - Suchdol.
7. V oborech døevo-zpracování, lesní hospodáøství, projektování se mìní:
- kontaktní údaje na Výzkumný a vývojový ústav døevaøský, Praha, s.p., Praha 1.
8. V oboru ekonomika se mìní:
- sídlo a rozsah znaleckého oprávnìní Ústavu oceòování
majetku pøi Ekonomické fakultì Vysoké školy báòské
- TU Ostrava, Ostrava 1.
9. V oborech ekonomika a tìžba se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Vysoké školy báòské - TU
Ostrava, Fakulty hornicko-geologické, Ostrava-Poruba.

11. V oboru stavebnictví se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., Praha 9.

13. V oborech patenty a vynálezy a právní vztahy k cizinì
se mìní:
- rozsah znaleckého oprávnìní Univerzity Karlovy v Praze,
Právnické fakulty, Praha 1.
14. V oboru zdravotnictví se mìní rozsah znaleckého oprávnìní:
- Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Praha 2
- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10
- Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha 4
- Fakultní nemocnice Hradec Králové
- Fakultní nemocnice Brno
- Fakultní nemocnice Olomouc.
15. V oboru zemìdìlství se mìní:
- název Èeské zemìdìlské univerzity v Praze, Agronomické fakulty, Praha 6 - Suchdol.
Novì se zapisují do seznamu:
1. V oboru zdravotnictví:
- Ústøední vojenská nemocnice Praha, Praha 6.
2. V oboru požární ochrana:
- Vysoká škola báòská - TU Ostrava, Fakulta bezpeènostního inženýrství, Ostrava-Výškovice.
Zrušují se zápisy v seznamu:
1. V oboru kùže a kožešiny:
- Toma, a.s., Otrokovice.
2. V oboru zdravotnictví:
- Vojenská lékaøská akademie J.E.Purkynì, Hradec Králové.
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