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ŽÁDOST ZNALECKÉ KANCELÁŘE O ZÁPIS DO SEZNAMU ZNALCŮ
1 Vyplní žadatel, který nemá identifikační číslo osoby.
2 Vyplní se pouze u zahraničních osob.
Vyberte možnost doručování
Korespondenční adresa:
3  V případě zažádání o doručování na adresu elektronické pošty bude uvedená adresa zapsána jako veřejný údaj v seznamu znaleckých kanceláří.
Přeji si zapsat do seznamu znaleckých kanceláří adresu internetových stránek týkajících se znalecké činnost jako veřejný údaj.
Vyberte zda jde chcete zveřejnit adresu webových stránek
Označení znalců, prostřednictvím kterých bude znalecká kancelář vykonávat
znaleckou činnost v jednotlivých oborech, odvětvích a specializacích4
Znalec č. 1
Je znalec podnikající fyzická osoba?
Rozsah znaleckého oprávnění:
Znalecké oprávnění č. 1
4 Znalecká kancelář musí vykonávat znaleckou činnost prostřednictvím alespoň 2 znalců oprávněných k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru, odvětví a specializaci, pro které si podala žádost o zápis do seznamu znalců. Proto je nutné označit alespoň dva znalce. Znalec musí být zaměstnancem, společníkem nebo členem znalecké kanceláře a nesmí být v poměru k žádné jiné znalecké kanceláři. Takový znalec není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně. 5 Datum narození se povinně vyplní, pokud znalec nemá IČO.
Obor, odvětví, specializace6
1.
6  Žadatel v rámci jedné tabulky zažádá o libovolný počet specializací v jednom odvětví a oboru. Pokud žadatel žádá o další specializace v jiném odvětví, byť v rámci stejného oboru, musí vyplnit další tabulku. Žadatel může žádat pouze o takové obory, odvětví a specializace, pro které byl jmenován alespoň jeden ze znalců, prostřednictvím kterých bude žadatel vykonávat znaleckou činnost.
7 V každém okně žadatel uvede jednu specializaci v rámci uvedeného oboru a odvětví. V případě více specializací se musí tlačítkem přidat nové okno. Pokud žadatel neuvede ani jednu specializaci, posoudí ministerstvo žádost tak, že žadatel žádá o všechny specializace v rámci uvedeného odvětví.
Seznam příloh:
8 Dispozici materiálně technickým zázemím a přístrojovým vybavením ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb. lze prokázat zejména popisem takového zázemí a přehledem (seznamem) přístrojového či jiného technického vybavení doplněným dokladem o koupi či pronájmu vybavení či čestným prohlášením žadatele, že tímto zázemím a vybavením skutečně disponuje. Pokud se žadatel domnívá, že pro řádný výkon znalecké činnost v jím zvoleném oboru, odvětví a specializaci není žádné materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení potřeba, může být přílohou žádosti čestné prohlášení žadatele o tom, že se tato podmínka na žádost nevztahuje, obsahující též stručné odůvodnění. 9 Vztah znalce a znalecké kanceláře se prokazuje pracovní smlouvou nebo výpisem z obchodního rejstříku.  10 Bezúhonnost je nutné doložit pouze u právnické osoby, která v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců nepřetržitě vykonávala činnost nebo měla sídlo mimo území České republiky, a to způsobem stanoveným v § 9 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 254/2019 Sb. 11 Čestné prohlášení se přiloží v případě, že znalec vykonává znaleckou činnost jako společník nebo člen znalecké kanceláře. Z čestného prohlášení musí být patrné, že znalec bude skutečně vykonávat znaleckou činnost ve znalecké kanceláři, a že tento znalec není zaměstnancem, společníkem nebo členem žádné jiné znalecké kanceláře. 12 Zde žadatel uvede všechny přílohy, které jsou k žádosti přikládány. Přílohou žádosti mohou být i jiné než uvedené dokumenty. 
Žadatel podpisem čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé, a že splňuje podmínky stanovení § 6 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 254/2019 Sb. Žadatel, který nedokládá svou bezúhonnost, rovněž prohlašuje, že v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců nepřetržitě nevykonával činnost a ani neměl sídlo mimo území ČR.
Podpisem za znaleckou kancelář stvrzuje:13
13 Podat žádost může pouze osoba s oprávněním jednat za žadatele. Pokud toto oprávnění není zřejmé z obchodního rejstříku, je nutné ho v rámci příloh žádosti prokázat. Podle § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu činí jménem právnické osoby úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Způsob doručení žádosti o zápis do seznamu znaleckých kanceláří:
Podpis/Elektronický podpis:
Vyberte způsob doručení
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