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Sdělení
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 19. prosince 2006
pod č. j. 299/2006-ODS-Zn podle § 21 zákona č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících a podle § 6 vyhl. č. 37/1967
Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, druhý doplněk a změny seznamu

ústavů publikovaného v částce 2 ročníku 2004 Ústředního
věstníku České republiky (první doplněk uveřejněn v částce 1 ročníku 2006 Ústředního věstníku ČR).
Doplněk a změny jsou přílohou tohoto sdělení.
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Příloha
ke sdělení Ministerstva spravedlnosti
ze dne 19. prosince 2006, č. j. 299/2006-ODS-Zn
o vydání druhého doplňku a změn seznamu ústavů kvalifikovaných
pro znaleckou a tlumočnickou činnost

Oddíl I. seznamu
Obor: Ekonomika
Ústav
A+ANALÝZA, spol. s r. o.
Na Vlastním 9
130 00 Praha 3
IČ:
tel:

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
oceňování hmotného a nehmotného majetku, budov, technologií, podniků,
cenných papírů, good will, know-how a ochranných známek.

64574555
284862102

ALFA znalecká s. r. o.
Slovenská 1085/1A
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ:
27766993
tel/fax: 596134747
e-mail: alfaznalecka@seznam.cz

American Appraisal s. r. o.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4
IČ:
44847068
tel:
226539640
fax:
226539650
e-mail: aacz@american-appraisal.com

Appraisal services - Znalecký ústav s. r. o.
V Americe 114
252 31 Všenory
kancelář:
Těšnov 1
110 00 Praha 1
IČ:
27599582
tel:
222542013
e-mail: info@appraisals.cz

S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- oceňování podniků a jeho částí,
- oceňování věcí nemovitých,
- oceňování věcí movitých,
- oceňování finančního majetku,
- oceňování nehmotného majetku a majetkových práv,
- oceňování pohledávek a závazků,
- oceňování hodnoty obchodních podílů a cenných papírů,
- oceňování fůzí a akvizic,
- oceňování investic,
- odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky a podniků.
Finanční ocenění společností na bázi finanční analýzy a ocenění výrobního a nevýrobního majetku, zahrnující veškerá odvětví průmyslu, stavebnictví, energetiky, těžby nerostných surovin, dopravy a spojů, obchodu,
služeb a cestovního ruchu, finančního sektoru, zemědělství, kultury, zdravotnictví, státní správy, rozpočtových organizací, ocenění cenných papírů,
ocenění nehmotného majetku a nehmotných majetkových práv, zahrnující
patenty, licence, know-how, obchodní jméno společností, název výrobku,
logo, ocenění nemovitého majetku zahrnující veškeré typy ocenění pozemků, administrativních a průmyslových budov a staveb, komplexů budov a průmyslových a zemědělských areálů, hotelů a rekreačních zařízení,
ložisek nerostných surovin, historických budov, hradů a zámků, speciálních typů konstrukcí, zpevněných komunikací, ocenění strojů a technologických zařízení, zahrnující ocenění jednotlivých strojů, výrobních linek
až po technologické komplexy ve všech oblastech průmyslu, zemědělství,
energetiky, těžby nerostných surovin, stavebnictví, dopravy a spojů, obchodu a služeb, finančního sektoru, zemědělství, kultury, zdravotnictví,
státní správy, ocenění nepeněžitých vkladů při sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně společností, prozkoumání projektu sloučení, splynutí,
rozdělení nebo přeměny společnosti a vypracování písemné zprávy pro
společníky, posouzení rozpočtů staveb a jejich průběžná kontrola v návaznosti na realizaci výstavby, studie reálnosti investičního záměru, analýza
nejlepšího a nejvyššího využití majetku.
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
pro účetní evidenci
- české a mezinárodní účetní standardy,
- účetnictví podnikatelů, finančních institucí, organizací veřejného sektoru,
- inventarizaci a ekonomické rozbory,
- stanovení reálné hodnoty pro účetní účely,
pro daňovou a celní problematiku
- daně, daňový systém České republiky a Evropské unie, mezinárodní
smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
- způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely,
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- posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových
úlev,
pro mzdy
- ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů,
pro ceny a odhady
- oceňování věcí movitých a nemovitých, oceňování práv, pohledávek
a závazků, nehmotného majetku a jiných majetkových hodnot, oceňování služeb, oceňování investičních instrumentů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu,
- posuzování ceny bydlení pro účely stanovení nájemného,
- oceňování podniků a jejich částí,
- oceňování obchodního jmění zejména při přeměnách právnických osob,
- přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění,
- přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů,
- stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení,
- přezkum zpráv o vztazích mezipropojenými osobami,
- ekonomika správy majetku v rámci likvidace, konkursu a vyrovnání.
BDO Tax s. r. o.
Olbrachtova 5
140 00 Praha 4
IČ:
26420473
tel:
241440898,3734
fax:
241441092,0917
e-mail: tax@bdo.cz
B. S. O., spol. s r. o.
Strážní 1420/13
130 00 Praha 3
IČ:
25109197
tel/fax: 222587720
e-mail: bso@bso.cz
ECOJUR, spol. s r. o.
Vlhká 14
602 00 Brno

S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
oceňování věcí movitých, nemovitostí, podniku a cenných papírů, posuzování obchodů s cennými papíry, přezkoumávání smluv při fúzích, rozdělení nebo změně právní formy obchodních společností, převodech jmění na
společníka a při převodech a nájmech v podniku.

S rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku
pro:
- věci movité
- nehmotný majetek
- podnik
- finanční majetek
- škody na majetku v důsledku havárií a pojistných událostí.
Pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy
o účetní evidenci, oceňování strojů a zařízení a oceňování podniků.

IČ:
25553500
tel/fax: 546212132
e-mail: josefburda@seznam.cz
Ekonofin s. r. o.
Vlhká 170/14
602 00 Brno

Pro odvětví oceňování podniků, oceňování strojů a zařízení, oceňování
cenných papírů, oceňování nehmotných práv.

IČ:
26921847
tel:
545242913
e-mail: machanek@finaudit.cz
HZ Praha, spol. s r. o.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10
IČ:
17049644
tel:
251035102
fax:
220611920
e-mail: pstybr@hz-net.cz

Účetnictví, inventarizace, oceňování majetku, oceňování vypořádacího
podílu, obchodního podílu, cenných papírů, podniku a jeho části, oceňování pohledávek, o přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, návrhu smlouvy
o převzetí jmění, projektu rozdělení, zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami, ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, o ekonomiku
správy majetku včetně majetku spravovaného v rámci konkursu, likvidace
a vyrovnání, a o mezinárodních účetních standardech.
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S rozsahem znaleckého oprávnění pro účetní evidenci.

IČ:
26403919
tel:
377532128
e-mail: karel.steininger@centrum.cz
ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s. r. o.
K Nemocnici 2A
350 02 Cheb
IČ:
46884068
tel:
354423408
e-mail: dusek@zkdusek.cheb.cz

ZNALECKÝ ÚSTAV DOMUS, spol. s. r. o.
Skalka 691
383 01 Prachatice

S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- oceňování podniku jako celku, hmotného majetku, aktiv a pasiv, nehmotného majetku a majetkových práv, finančního majetku, pohledávek
a závazků, podílů v obchodních společnostech, nepeněžitých vkladů, nemovitostí, majetku movitého, přístrojů, strojů, strojních zařízení a technologických celků, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení,
zániku a změně právní formy, zpracování znaleckých zpráv o fúzi společnosti, oceňování zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na
úhradu dluhu, prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu
zisku, posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře,
nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné
desetiny upsaného základního kapitálu, posouzení přiměřené ceny nebo
směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, oceňování vypořádacího podílu z čistého obchodního
jmění,
- ceny a odhady nemovitostí.
Ceny nemovitostí a podniků.

IČ:
26016061
tel:
388313969
e-mail: domus@cbox.cz
ZNALEX, s. r. o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3
IČ:
26099306
tel:
233354347
e-mail: z.jana@quick.cz

S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- oceňování podniku a jeho části,
- oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů,
- oceňování finančního a nehmotného majetku,
- oceňování pohledávek,
- účetnictví a inventarizace,
- finanční expertiza.

Obory: Ekonomika, Ochrana přírody, Stavebnictví
Ústav
fa Appraisal, odhadcovská kancelář
- prof. ing. Miloslav Jokl, DrSc.
- ing. Miloslav Jokl, Ph.D.
Na Ořechovce 60
162 00 Praha 6
tel:
224315849
fax:
224316126
e-mail: m.v.jokl@jokl-appraisal.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika pro oceňování nemovitostí (včetně nadpovrchových
a podpovrchových součástí nemovitostí, ekologických zátěží, rozpočtování
a práv spojených s nemovitostmi).
V oboru ochrana přírody pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
V oboru stavebnictví pro posuzování technického stavu staveb (včetně
diagnostiky vad a poruch, posuzování rekonstrukcí staveb, technického
zařízení budov a vnitřního životního prostředí staveb).

Obory: Ekonomika, Stavebnictví, Strojírenství
Ústav
I R A, spol. s r. o.
Hálova 62/29
190 15 Praha 9 - Satalice
kancelář:
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
IČ:
49702033
tel/fax: 267310568
e-mail: ira.sro@tiscali.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika
s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, strojů
a zařízení, podniků, cenných papírů a nehmotného majetku.
V oboru stavebnictví
s rozsahem znaleckého oprávnění pro stavby obytné, průmyslové, zemědělské a inženýrské.
V oboru strojírenství
s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování technického stavu strojů
a zařízení.
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Obor: Elektrotechnika
Ústav
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 71 - Troja
IČ:
00001481
tel:
266104444
fax:
284680037
e-mail: obchod@ezu.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro znalecké posudky pro výherní hrací
přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her a loterií
včetně doprovodných zařízení po stránce technické způsobilosti (hardware) a programového vybavení (software).

Obor: Kriminalistika
Ústav
Ministerstvo obrany
Hlavní velitelství Vojenské policie
oddělení kriminalistické techniky
a expertiz VP
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694
tel: 973202129
fax: 973202133

Rozsah znaleckého oprávnění
Pro znalecké posudky vyžadované orgány činnými v trestním řízení s rozsahem znaleckého oprávnění:
- daktyloskopická expertiza,
- mechanoskopická expertiza,
- trasologická expertiza,
- balistická expertiza,
- počítačová expertiza,
- pyrotechnická expertiza.

Obory: Kriminalistika, Zdravotnictví
Ústav
P&R LAB s. r. o.
Máchova ul. 2129/32
741 01 Nový Jičín
IČ:
16628373
tel:
556794111
fax:
556794112
e-mail: martin.radina@pr-lab.cz

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

Obor: Technické obory (různé)
Ústav
SAZKA, a. s.
K Žižkovu č. 851
190 93 Praha 9
IČ:
47116307
tel:
266121111
fax:
266128484
e-mail: info@sazka.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
- technické zkoumání dokladů a písemností,
- ověřování pravosti platidel.
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Oddíl II. seznamu
Obory: Doprava, Ekonomika, Kriminalistika, Písmoznalectví, Psychologie
Ústav
Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.
- Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín
T. G. Masaryka 3
360 01 Karlovy Vary
IČ: 25236300
tel: 353301014

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

Obory: Doprava, Ekonomika, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství, Vodní hospodářství
Ústav
Vysoké učení technické v Brně
- Ústav soudního inženýrství
Údolní 244/53
602 00 Brno
IČ:
00216305
tel:
541146001
e-mail: reditel@usi.vutbr.cz

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

Obory: Doprava, Spoje
Ústav
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta dopravní,
Ústav soudního znalectví v dopravě
Konviktská 20
110 00 Praha 1
IČ:
68407700
tel:
224359020/002
fax:
224359002
e-mail: Michalkova@fd.cvut.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru doprava
s rozsahem znaleckého oprávnění pro: dopravní technologii a spoje, logistiku v dopravě a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní
infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci v dopravě a telekomunikacích, technologii a management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, dopravní systémy a techniku, inženýrskou informatiku a pro dopravu silniční a městskou se specializací na posuzování příčin dopravních nehod a protismykových vlastností
vozovek, pro dopravní stavby se specializací pro posuzování pozemních
komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy, stejně tak posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.
V oboru spoje
s rozsahem znaleckého oprávnění pro: dopravní technologii a spoje, logistiku v dopravě a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní
infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci v dopravě a telekomunikacích, technologii a management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, dopravní systémy a techniku, inženýrskou informatiku.
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Obory: Ekologie, Ekonomika, Ochrana přírody a životního prostředí
Ústav
CENIA, česká informační agentura
životního prostředí
Kodaňská 10
101 00 Praha 10
IČ:
45249130
tel:
267225226
fax:
271742306
e-mail: info@cenia.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Tvorba a provozování jednotného informačního systému o životním prostředí, formulování zásad aktivního ovlivňování životního prostředí ve
směru strategie udržitelného zdroje, rozvíjení a ověřování metodik plánování územního rozvoje a postupů revitalizace krajiny, identifikace a hodnocení ekologických a environmentálních rizik, ekonomické souvislosti
ochrany životního prostředí, náklady a výnosy v ochraně životního prostředí.

Obory: Ekonomika, Chemie, Paliva, Potravinářství, Zemědělství
Ústav
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
IČ:
71214011
tel:
261331111
e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
Rozsah znaleckého oprávnění pro znalecké posudky vyžadované ve všech
druzích řízení před státními orgány.
V oboru ekonomika sazební zařazení zboží do nomenklatury celního
sazebníku a stanovení původu zboží ve smyslu celního zákona.
V oboru chemie zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza chemických výrobků, plastů a surovin pro jejich výrobu.
V oboru paliva zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza paliv,
maziv a surovin pro jejich výrobu.
V oboru potravinářství zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza
potravin, lihu, tabáku a surovin pro jejich výrobu.
V oboru zemědělství zbožíznalectví, laboratorní zkoumání a analýza
vzorků denaturovaného lihu a ostatních zemědělských výrobků; denaturace; kalibrace lihových měřidel.

Obory: Ekonomika, Ochrana přírody, Stavebnictví
Ústav
fa Appraisal, odhadcovská kancelář
- prof. ing. Miloslav Jokl, DrSc.
- ing. Miloslav Jokl, Ph.D.
Na Ořechovce 60
162 00 Praha 6
tel:
224315849
fax:
224316126
e-mail: m.v.jokl@jokl-appraisal.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
V oboru ekonomika pro oceňování nemovitostí (včetně nadpovrchových
a podpovrchových součástí nemovitostí, ekologických zátěží, rozpočtování a práv spojených s nemovitostmi).
V oboru ochrana přírody pro posuzování vlivu staveb na životní
prostředí.
V oboru stavebnictví pro posuzování technického stavu staveb (včetně
diagnostiky vad a poruch, posuzování rekonstrukcí staveb, technického
zařízení budov a vnitřního životního prostředí staveb).

Obory: Ekonomika, Služby
Ústav
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta národohospodářská
nám. W. Churchilla 4/1938
130 67 Praha 3
IČ: 61384399
tel: 224095501
fax: 224221718

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

Obory: Stavebnictví, Geodézie a kartografie
Ústav
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6
IČ:
68407700
tel:
224354392
fax:
224310737
e-mail: vladimir.vacha@fsv.cvut.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
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.
V oboru geodézie a kartografie pro inženýrskou geodézii a geodetické
informace pro katastr nemovitostí.

Obor: Zdravotnictví
Ústav
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
IČ:
00216208
tel:
377593400
fax:
377593449
e-mail: sekretariat@lfp.cuni.cz

Rozsah znaleckého oprávnění
S rozsahem znaleckého oprávnění pro:
Všeobecné lékařství:
Lékařská chemie, anatomie, biofyzika, histologie a embryologie, fyziologie, mikrobiologie, lékařská biochemie, imunologie, patologie, patofyziologie, farmakologie, interna, tělovýchovné lékařství, dermatovenerologie, neurologie, chirurgie, (kardiochirurgie, neurochirurgie, ortopedie, plastická chirurgie, traumatologie, urologie, ústní a čelistní chirurgie), radiologie a nukleární medicína, soudní lékařství, hygiena, infekce, pediatrie, neonatologie, psychiatrie, oftalmologie, otorinolaryngologie, gynekologie a porodnictví, klinická genetika, klinická onkologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, klinická biochemie,
anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče, pracovní lékařství.
Zubní lékařství.
Posuzování zdravotně sociální a geriatrické péče.
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Přehled změn v oddílu I. seznamu
1. V oboru ekonomika se mění:
- tel. kontakt na A+ANALÝZA, spol. s r. o., Praha 3.
- sídlo a kontakt na American Appraisal s. r. o., Praha 4.
- tel. kontakt a e-mail na ECOJUR, spol. s r. o., Brno.
- tel. kontakt a e-mail na Ekonofin s. r. o., Brno.
- e-mail na HZ Praha, spol. s r. o., Praha 10.
- sídlo a kontakt na ZNALECKÝ ÚSTAV DOMUS,
spol. s r. o., Prachatice.
2. V oborech ekonomika, ochrana prostředí a stavebnictví se mění:
- název fa Jokl Appraisal, odhadcovská kancelář, prof.
ing. Miloslav Jokl, DrSc., ing. Miloslav Jokl, Ph.D.,
Praha 6.
(původně fa Jokl Appraisal, odhadcovská kancelář,
prof. ing. Miloslav Jokl, DrSc., ing. Miloslav Jokl, ing.
Daniel Jokl)

Nově se zapisují do seznamu:
V oboru ekonomika:
- ALFA znalecká s. r. o., Ostrava-Přívoz.
- Appraisal services - Znalecký ústav s. r. o., Všenory.
- BDO Tax s. r. o., Praha 4.
- B.S.O., spol. s r. o., Praha 3.
- PLZEŇSKÁ ZNALECKÁ s. r. o., Plzeň.
- ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s. r. o., Cheb.
- ZNALEX, s. r. o., Praha 3.

3. V oborech ekonomika, stavebnictví a strojírenství se
mění:
- sídlo a tel. kontakt na I R A, spol. s r. o., Praha 9 - Satalice.
4. V oboru elektrotechnika se mění:
- zápis Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., Praha 71 - Troja.
5. V oboru kriminalistika se mění:
- rozsah znaleckého oprávnění a tel. kontakt u Ministerstva obrany Hlavního velitelství Vojenské Policie oddělení kriminalistické techniky a expertiz VP, Praha 6.
6. V oborech kriminalistika a zdravotnictví se mění:
- sídlo společnosti P&R LAB s. r. o., Nový Jičín.
7. V oboru technické obory (různé) se mění:
- rozsah znaleckého oprávnění SAZKA, a. s., Praha 9.
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Přehled změn v oddílu II. seznamu
1. V oborech doprava, ekonomika, projektování, stavebnictví, strojírenství a vodní hospodářství se mění:
- rozsah znaleckého oprávnění Vysokého učení technického v Brně - Ústav soudního inženýrství, Brno.
2. V oborech doprava a spoje se mění:
- název a kontakt na České vysoké učení technické v
Praze, Fakultu dopravní, Ústav soudního znalectví v
dopravě, Praha 1.
(původně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní a České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta dopravní, Ústav soudního inženýrství v dopravě)
3. V oborech ekologie, ekonomika, ochrana přírody
a životního prostředí se mění:
- název a e-mail u CENIA, česká informační agentura
životního prostředí, Praha 10.
(původně Český ekologický ústav)

- název a rozsah znaleckého oprávnění Generálního ředitelství cel, Praha 4.
(původně Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel)
5. V oborech ekonomika, ochrana přírody a stavebnictví
se mění:
- název fa Jokl Appraisal, odhadcovská kancelář, prof.
ing. Miloslav Jokl, DrSc., ing. Miloslav Jokl, Ph.D.,
Praha 6.
(původně fa Jokl Appraisal, odhadcovská kancelář,
prof. ing. Miloslav Jokl, DrSc., ing. Miloslav Jokl, ing.
Daniel Jokl)
6. V oborech stavebnictví, geodézie a kartografie se
mění:
- kontakt na České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební, Praha 6.

4. V oborech ekonomika, chemie, paliva, potravinářství
a zemědělství se mění:

7. V oboru zdravotnictví se mění:
- rozsah znaleckého oprávnění Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Plzni, Plzeň.

Nově se zapisují do seznamu:

Zrušuje se zápis v seznamu:

1. V oborech doprava, ekonomika, kriminalistika,
písmoznalectví a psychologie:
- Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. - Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín, Karlovy Vary.

1. V oborech technické obory (různé), zařízení národní
obrany a bezpečnosti a zdravotnictví:
- Výzkumné a rozvojové středisko vojenského zdravotnictví, Hostivice.

2. V oborech ekonomika a služby:
- Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Praha 3.
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