
Název orgánu Člen orgánu (jméno a příjmení) Předmět činnosti Odměna 

Komise pro Program Zelená úsporám

Členové

JUDr. Antonín Krejčí, MBA

Jan Kozák

Ing. Zdeněk Osmanczyk

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc

Ing. Karel Vaverka 

Tajemnice

Mgr. Martina Štolbová 

Náhradníci

JUDr. Aleš Ohrablo

Ing. Marie Navrátilová

Ing. Karel Pitelka

Ing. Miroslav Škarpa

Ing. Věra Sytařová

Na základě odborného  posouzení prověřuje 

správnost a opodstatněnost nesrovnalostí od 

kontrolních skupin. Doporučuje náměstkovi Úseku 

řízení ostatních programů SFŽP ČR řešení 

nedostatkůči pochybení včetně odborného 

zdůvodnění.

Provádí výběr vzorku žádostí ke kontrolám na 

místě realizace podporovaných opatření. 

Poskytuje konzultace kontrolním skupinám v rámci 

programu Zelená úsporám.

Mandátní smlouva 

(4. 2. 2013 - 31. 12. 2013)

Statut Komise a Jednací řád viz příloha.

Tematická porada

Ing. Radka Bučilová

Ing. Jaroslav Michna

Ing. Jaroslav Hrubeš

Mgr. Martin Kubica

Přijímání stanovisek k doporučení nebo 

nedoporučení žádostí o podporu z OPŽP, jako 

podklad pro jednání Řídícího výboru a Rady SFŽP 

ČR.

Bez honoráře

Název poradenské společnosti Předmět činnosti Služby Odměna 

Ing. Karel Vaverka technicko-poradenská pomoc

Ověřování správnosti, popř. odborné posouzení 

závažnosti technických pochybení zjištěných při 

dohlídkách u žadatelů, přepočet dosažených 

ekologických efektů v rámci projektů, odborně 

technické konzultace skupinám při výkonu 

veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě v 

programu Zelená úsporám.

Mandátní smlouva

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. technicko-poradenská pomoc

Ověřování správnosti, popř. odborné posouzení 

závažnosti technických pochybení zjištěných při 

dohlídkách u žadatelů, přepočet dosažených 

ekologických efektů v rámci projektů, odborně 

technické konzultace skupinám při výkonu 

veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě v 

programu Zelená úsporám.

Mandátní smlouva

Ing. Dalibor Kolesa odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Ing. Jaroslav Hodina odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Ing. Zora Šlapánková odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Zveřejnění poradců a poradních orgánů SFŽP ČR v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 dle 

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Seznam poradnenských společností SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2013

Poradenské společnosti

Poradní orgány

Seznam poradních orgánů SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2013



Ing. Zdeněk Žampa odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Ing. Karel Kundera odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Ing. Pavel Borecký odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

ARI ateliér s.r.o. odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Odměna 

Kč 4.200,-- bez DPH v oblasti podpory A, 

B i C programu Zelená úsporám za 

kontrolu jednoho domu

CENTRA STAV s.r.o. odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

Odměna

Kč 3.990,-- bez DPH v oblasti podpory A, 

B i C programu Zelená úsporám za 

kontrolu jednoho domu

Ing. Zdeněk Juráček odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

EkoWatt CZ s.r.o.
kontrolní přepočty odborných 

posudků

Kontrolní přepočty odborných posudků v 

programu Zelená úsporám v oblasti podpory A, B, 

C.

Mandátní smouva

Odměna 

Kč 3.900,-- bez DPH za jeden přepočet

Ing. František Reitoral odborné služby 

Provedení přibližně 40 kontrol a ověření 

dodržování podmínek programu Zelená úsporám 

ze strany příjemců/žadatelů ZÚ v technické části 

projektu.

Mandátní smlouva

PROPLYN CB s.r.o.
kontrolní přepočty odborných 

posudků

Kontrolní přepočty odborných posudků v 

programu Zelená úsporám v oblasti podpory A, B, 

C.

Mandátní smlouva

Odměna 

Kč 2.098,-- bez DPH za jeden přepočet

CENIA, česká informační agentura 

životního prostředí

Ochrana životního prostředí, 

věda, výzkum, odpadové 

hosp. EIA, environmentální 

ekonomika, environmentální 

technologie, vzdělávání

Provedení díla, a to pořízení pololetního 

verifikovaného výpisu evidovaných autovraků z 

Online systemu pro sledování toku vybraných 

autovraků (dále jen MA ISOH) podle seznamu 

jednotlivých zařízení  žadatelů  podle přílohy VI - 

Směrnice  MŽP o poskytování  finančních 

prostředků na  podporu systému pro nakládání s 

autovraky  předávaného SFŽP, a to tak, že 

Zhotovitel provede kontrolu, zda-li autovrak byl 

zaveden do systemu MA  ISOH v souladu s 

požadavky programu dle Příloh VI Směrnice MŽP č. 

6/2010 v aktuálním znění. 

Smlouva o dílo

Cena za první část díla (do 31. 7. 2013) 

je stanovena ve výši Kč 75.000,-- bez 

DPH.

Cena za druhou část díla (do 31. 1.  

2014), včetně licence k předmětu díla, je 

stanovena  ve výši Kč 75. 000,-- bez 

DPH.

Celková cena díla činí Kč 150.000,-- bez 

DPH.



Accenture Central Europe B.V., 

organizační složka
Konzultační služby

Evaluace, monitoring a reporting v rámci programu 

Zelená úsporám

1. Nastavení všech monitorovacích sestav 

programu v rámci monitorovacího systému.

2. Realizace ročních evaluací - 2009, 2010, 2011, 

2012.

3. Celková evaluace programu - období 2009 - 

2012.

4. Zpracování 4 reportů měsíčně pro různé 

subjekty v rozsahu 5 stran A4 včetně příloh dle 

zadání zadavatele, z toho jeden report měsíčně dle 

požadavku zadavatele v anglickém jazyce.

5. Školení v oblasti evaluací, monitoringu a 

reportingu.

6. Další poradenství v rozsahu nejvýše 1500 hodin.

Smlouva o poskytování poradenských 

služeb

Odměna (bez DPH): 

Nastavení všech monitorovacích sestav 

programu v rámci monitorovacího 

systému = 500 hod. - Kč 2.400,--/hod.;

Realizace ročních evaluací - 2009, 2010, 

2011, 2012 = 4ks - Kč 1.270.000,--/ks;

Celková evaluace programu - období 

2009 - 2012 = 1 ks - Kč 1.620.000,--/ks;

Zpracování 4 reportů měsíčně pro různé 

subjekty v rozsahu 5 stran A4 včetně 

příloh dle zadání zadavatele, z toho 

jeden report měsíčně dle požadavku 

zadavatele v anglickém jazyce = 200 

reportů - Kč 14.000,--/report;

Školení v oblasti evaluací, monitoringu a 

reportingu = 150 dnů - Kč 11.000,--/den;

Další poradenství v rozsahu nejvýše 

1500 hodin = 1500 hodin - Kč 1800,--

/hod.

Deloitte Advisory s.r.o. Poradenské služby

Systémový audit programu Zelená úsporám 

1. Systémový audit po zahájení programu - Start-up 

audit.

2. Systémový audit po konci každého období realizace 

programu - období 2009 - 2013.

3. Další poradenství v rozsahu nejvýše 605 hodin.

4. Zpráva o věcných zjištěních - Semináře japonské 

čisté technologie.

Smlouva o poskytování poradenských 

služeb

Odměna (bez DPH):

Systémový audit po zahájení programu - 

Start-up audit = Kč 2.165.000,--;

Systémový audit po konci každého 

období realizace programu - období 

2009 - 2013 = 5ks - Kč 2.075.000,--/ks;

Další poradenství v rozsahu nejvýše 605 

hodin = 605 hodin - Kč 2.250,--/hod.; 

Zpráva o věcných zjištěních - Semináře 

japonské čisté technologie = Kč 2.250,-

/hod.

AQE advisors a.s.

Poskytnutí poradenské služby 

se zaměřením na finanční 

plánování, sledování vývoje 

čerpání programu Zelená 

úsporám včetně predikce 

vývoje čerpání v rámci 

programu a naplňování 

smlouv s kupci jednotek 

přiděleného množství AAU.

Nastavení systému finančního plánování a 

sledování čerpání programu Zelená úsporám 

1. Analýza stávajícího systému sledování čerpání 

prostředků programu v návaznosti na jeho 

celkovou alokaci i částky zaplacené jednotlivými 

kupci AAU a plnění podmínek smluv z hlediska 

čerpání prostředků na podporu projektů v rámci 

programu;

2. Monitoring nastaveného systému a pravidelná 

aktualizace finančního plánu čerpání, tvorba 

manažerských výstupů, aktualizace metodiky a 

aplikace dle potřeb objednatele.

Smlouva o dílo

Odměna (bez DPH): 

Analýza stávajícího systému sledování 

čerpání prostředků programu v 

návaznosti na jeho celkovou alokaci i 

částky zaplacené jednotlivými kupci 

AAU a plnění podmínek smluv z hlediska 

čerpání prostředků na podporu projektů 

v rámci programu = Kč 975.000,--;

Monitoring nastaveného systému a 

pravidelná aktualizace finančního plánu 

čerpání, tvorba manažerských výstupů, 

aktualizace metodiky a aplikace dle 

potřeb objednatele = 

Kč 1.918.000,--.

BDO Audit, s.r.o.

Poradenská činnost v 

daňovém a finančním 

poradenství.

Poradenství k financování projektů v režimu ISSP, 

daňové poradenství, ověření metodiky posuzování 

bonity klientů (žadatelů o podporu), účetní 

poradenství.

Smlouva o poskytování poradenských 

služeb 

Odměna

Sjednaná výše odměny na základě 

smluvního vztahu 

se sazbou Kč 1.500/hod., max. 

nepřekročitelná cena zakázky je do 

částky Kč 200.000,-- bez DPH.

Mott MacDonald s r.o.
Komplexní poradenství k FEA 

v období 2009-2013

Komplexní poradenství - ad hoc, tvorba modelů 

FA, metodická a poradenská podpora v oblasti 

projektů generující příjem dle článku 55 Nařízení 

ES č. 1083/2006.

Smlouva o dílo a poskytnutí licence k 

dílu

Odměna

Sazba Kč 1.750,--/hodina práce poradce 

bez DPH.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 

a.s.

odborné, poradenské a 

konzultační služby

Nezávislé odborné posouzení nákladů projektů 

rekonstrukce a intenzifikace ČOV a rekonstrukce 

stokových systémů prioritní osy 1, oblasti podpory 

1.1, podoblasti podpory 1.1.1 na základě platného 

hodnocení 39. výzvy OPŽP včetně případných 

následných konzultací k dané problematice a to 

v rozsahu:

a)      zajištění nezávislého odborného posouzení 

technické úrovně předloženého projektu včetně 

návrhu bodového hodnocení a jeho zdůvodnění 

do Fondem předloženého listu „Souhrnné 

hodnocení“, 

b) zajištění nezávislého odborného posouzení 

oprávněnosti nákladů za dané technické řešení 

včetně návrhu bodového hodnocení v porovnání 

s cenami obvyklými a jeho zdůvodnění do Fondem 

předloženého listu „Souhrnné hodnocení“, 

c)     získání konzultací v případě potřeby od 

odborně způsobilé osoby v relevantní oblasti.

Smlouva o zajištění odborné, 

poradenské a konzultační služby

Odměna

Kč 1745,- /hod. bez DPH.

Smlouva se 3 dodavateli, max. plnění za 

všechny dodavatele 4 680 000,- Kč bez 

DPH.

Sdružení API-AQUA, zastoupené AP 

Investing, s.r.o.

odborné, poradenské a 

konzultační služby

Nezávislé odborné posouzení nákladů projektů 

rekonstrukce a intenzifikace ČOV a rekonstrukce 

stokových systémů prioritní osy 1, oblasti podpory 

1.1, podoblasti podpory 1.1.1 na základě platného 

hodnocení 39. výzvy OPŽP včetně případných 

následných konzultací k dané problematice a to 

v rozsahu: 

a) zajištění nezávislého odborného posouzení 

technické úrovně předloženého projektu včetně 

návrhu bodového hodnocení a jeho zdůvodnění 

do Fondem předloženého listu „Souhrnné 

hodnocení“, 

b) zajištění nezávislého odborného posouzení 

oprávněnosti nákladů za dané technické řešení 

včetně návrhu bodového hodnocení v porovnání 

s cenami obvyklými a jeho zdůvodnění do Fondem 

předloženého listu „Souhrnné hodnocení“,

 c) získání konzultací v případě potřeby od 

odborně způsobilé osoby v relevantní oblasti.

Smlouva o zajištění odborné, 

poradenské a konzultační služby 

Odměna 

Kč 1690,--/hod. bez DPH.

Smlouva se 3 dodavateli, max. plnění za 

všechny dodavatele 4 680 000,- Kč bez 

DPH.

Sdružení SHDP-Garnets, zastoupené 

Sweco Hydroprojekt, a.s.

odborné, poradenské a 

konzultační služby

Nezávislé odborné posouzení nákladů projektů 

rekonstrukce a intenzifikace ČOV a rekonstrukce 

stokových systémů prioritní osy 1, oblasti podpory 

1.1, podoblasti podpory 1.1.1 na základě platného 

hodnocení 39. výzvy OPŽP včetně případných 

následných konzultací k dané problematice a to 

v rozsahu: 

a) zajištění nezávislého odborného posouzení 

technické úrovně předloženého projektu včetně 

návrhu bodového hodnocení a jeho zdůvodnění 

do Fondem předloženého listu „Souhrnné 

hodnocení“, 

b) zajištění nezávislého odborného posouzení 

oprávněnosti nákladů za dané technické řešení 

včetně návrhu bodového hodnocení v porovnání 

s cenami obvyklými a jeho zdůvodnění do Fondem 

předloženého listu „Souhrnné hodnocení“,

c) získání konzultací v případě potřeby od odborně 

způsobilé osoby v relevantní oblasti.

Smlouva o zajištění odborné, 

poradenské a konzultační služby. 

Odměna 

Kč 1720,--/hod. bez DPH.

Smlouva se 3 dodavateli, max. plnění za 

všechny dodavatele 4 680 000,- Kč bez 

DPH.

Ing. Vladimír Mana
Konzultační a poradenské 

služby

Konzultační a poradenské služby v oblasti 

Operačního programu životní prostředí se 

zaměřením na PO 1.3 a PO 6. Poskytování 

konzultací při přípravě změn dokumentů OPŽP. 

Tvorba věcných a procesních analýz průběhu a 

naplňování cílů OPŽP. Předkládání návrhů řešení 

krizových situací. Poskytování konzultací při 

přípravě dokumentů nového programového 

období. 

Mandátní smlouva



Název advokátní společnosti/ jméno 

advokáta
Typ závazku Služby 

Finanční plnění 

(celková sjednaná částka) 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý 

s.r.o.

Mandátní smlouva na 

poskytování právních služeb 

souvisejících s prodejem 

jednotek AAU

Příprava a vyjednávání smluv o prodeji jednotek 

přiděleného množství (AAUs) s protistranami, 

včetně suverénních států a soukromých subjektů, 

a to podle anglického práva a případně i jiného 

práva požadovaného protistranou. Právní služby v 

oblasti přípravy legislativy upravující emisní 

obchodování.

Kč 1.750,--/hod.

Nejvýše však do částky 

Kč 10.000.000,-- bez DPH.

Dominik Brůha
Smlouva o poskytování 

právních služeb

Kompletní právní poradenství v oblasti pracovního 

práva.

Kč 1.500 bez DPH/hod.

Nejvýše však do částky 

Kč 1.750.000,-- bez DPH.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK 

advokátní kancelář, s.r.o.

Mandátní smlouva na období 

2010 - 2013       

Zpracovávání právních rozborů, stanovisek, analýz 

v rámci Operačního programu životní prostředí.

Kč 2.000,--/hod.

Nejvýše však do částky 

Kč 8.000.000 bez DPH.

Advokátní kancelář Paroulek, 

Zrůstek, Lůdl v.o.s.
Mandátní smlouva

Odborné právní poradenství při realizaci programu 

ZÚ.
Kč 3.200.000,--/2.000 hod. bez DPH

Advokátní kancelář Judr. Jaroslav 

Muroň

Smlouva o poradenské 

činnosti

Poradenské služby spočívající v posouzení projektů 

OPŽP, u nichž nejsou jasné a jednoznačné převody 

majetku po privatizaci (vícenásobné prodeje, fúze, 

bezplatné převody na veřejné sujekty, vklady do 

společností, konkurzy, dělení majetku).

Kč 1.500 bez DPH/hod.

Nejvýše však do částky 

Kč 200 000 Kč-- bez DPH.

Seznam advokátů a advokátních kanceláří SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2013

Advokáti a advokátní kanceláře


