
Audit, daně, účetnictví, poradenství, znalectví

Kolegové,

dnes dostáváte VšeZNALEX 2, ve kterém Vás informujeme o našich nových aktivitách. Rozšiřujeme náš team o ing. Štěpánku 
Kopeckou, odborníka a znalce na oblast transferových cen. 
V této souvislosti jsme také rozšířili naše znalecké oprávnění o oblast “způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) 
cen mezi spojenými osobami (transferové ceny)“, viz na další straně. 
Náš „bratr v triku“, poradenská společnost Moore Stephens, organizuje s naší účastí seminář na téma Převodní ceny: pohled 
daňového poradce, správce daně a znalce. 
Výhodou semináře je pohled jak poradců a znalců, tak zástupců státní správy (přednášet budou paní Lopatová a paní Kopecká 
za naši stranu a paní Klimešová ze Specializovaného finančního úřadu, právní problematiku Vám osvětlí paní Odrobinová).

S přáním pěkného jara

Štěpánka Kopecká a Lukáš Křístek

PRECIZNOST.  PROVĚŘENOST.  VÝKONNOST.

Dále Vás upozorňujeme na náš odborný článek  Jak má vypadat znalecký posudek publikovaný v časopise Soudce 
2/2017, více zde.

Zpráva ze služební cesty: zjišťovali jsme, zdali v Uzbekistánu bude zájem o naše znalecké razítko. 
 

Zjistili jsme, že nebude. Tak aspoň pohled na Tilya-Kori Madrasah (1646–1660) na náměstí Registan v Samarkandu.

VšeZNALEX
č. 2/2017

https://www.moorestephens.cz/lide/stepanka-kopecka/
https://www.moorestephens.cz/lide/stepanka-kopecka/
https://www.moorestephens.cz/prevodni-ceny-pohled-danoveho-poradce-spravce-dane-znalce/
https://www.moorestephens.cz/ma-vypadat-znalecky-posudek/
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 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
 
 

                                                                           V Praze dne    
                                                                             Čj. MSP-26/2017-OOJ-SZN/5 
 

 
 R o z h o d n u t í 

  
 
 Ministerstvo spravedlnosti ČR rozhodlo podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.,  
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti znaleckého ústavu 
ZNALEX, s.r.o., IČ 260 99 306, se sídlem Nádražní 344/23, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, 
zapsaného v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů, ze dne 21. 3. 2017, o rozšíření znaleckého 
oprávnění v rámci oboru ekonomika, takto:  
 

Ž á d o s t i  znaleckého ústavu ZNALEX, s.r.o., IČ: 260 99 306, se sídlem Nádražní 
344/23, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, o rozšíření znaleckého oprávnění v rámci oboru 
ekonomika o oblast způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi 
spojenými osobami (transferové ceny)   s e  v y h o v u j e.  

 
 

Odůvodnění: 
 
 Podle ust. § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán I. stupně všem účastníkům 
v plném rozsahu vyhoví. 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat k ministru spravedlnosti rozklad, a to do  
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 
16, 128 10 Praha 2. O rozkladu rozhoduje ministr spravedlnosti. Po právní moci tohoto 
rozhodnutí bude změna zápisu do seznamu znaleckých ústavů vyznačena na webových 
stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). 
 
 

          JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D., v.r. 
        ministr spravedlnosti ČR 
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