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

Komise pro Program Zelená 

úsporám

Členové:

JUDr. Aleš Ohrablo 

Ing. Jakub Hrbek 

Ing. Marie Navrátilová

Ing. Gustav Müller                                                     

Mgr. Lenka Drdová                                                       

                                                                                 

Tajemnice:                                                                  

Nikola Pospíchalová

Náhradníci:

Ing. Michal Nix

Ing. Jan Kubín

Aleš Čamra

Ing. Karel Pitelka                                                        

Ing. Zbyněk Drbal  

Na základě odborného  posouzení prověřuje 

správnost a opodstatněnost nesrovnalostí od 

kontrolních skupin. Doporučuje náměstkovi 

Úseku řízení ostatních programů SFŽP ČR řešení 

nedostatků či pochybení včetně odborného 

zdůvodnění.

Provádí výběr vzorku žádostí ke kontrolám na 

místě realizace podporovaných opatření. 

Poskytuje konzultace kontrolním skupinám v 

rámci programu Zelená úsporám.

členové jsou bez honoráře

Statut Komise a Jednací řád viz příloha

Název poradenské společnosti Předmět činnosti Služby Odměna 

Mott MacDonald s r.o. Komplexní poradenství k FEA II

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 1.549,--/hodina práce poradce bez DPH.

Ernst & Young, s. r. o. Poradenské služby
Komplexní poradenství v oblasti implenentace 

podmínek Přílohy č.7 DP OPŽP

Smlouva o poskytnutí odborných služeb 

Odměna:

Kč 1 150,-/hod bez DPH 

Kč 100 450,- bez DPH za kompletní posouzení 

výběrového řízení na nového provozovatele projektu 

Maximální výše odměny za poskytnuté služby byla 

Dodatkem č. 1 omezena na 10.099.150,- Kč bez DPH.

Asociace poskytovatelů 

energetických služeb
Zpracování metodického pokynu. 

Metodické posouzení vhodnosti aplikace EPC pro 

energetické specialisty. Sepsání požadovaných 

podkladů k žádosti o podporu. Zpracování 

metodického pokynu pro pracovníky SFŽP při 

posuzování projektů s kombinací podpory a EPC.  

Objednávka na 186 000 Kč s DPH.

ČVÚT - Fakulta strojní, Ústav 

techniky prostředí
Metodický pokyn pro návrh větrání škol.

Zpracování metodického pokynu včetně 

výpočetní pomůcky. 
Objednávka na 153 300 Kč bez DPH. 

CzWA service s.r.o. Odborné, poradenské a konzultační služby
Analýza legislativních a finančních nástrojů v 

oblasti hospodaření s vodou.
Objednávka na částku 162 000 Kč bez DPH

Název advokátní společnosti/ jméno 

advokáta
Typ závazku Služby 

Finanční plnění 

(celková sjednaná částka) 

JUDr. 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 200.000,-- 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.

AK Muroň Smlouva o poskytování poradenských služeb

Předmětem smlouvy jsou poradenské služby pro 

Oblast podpory 4.2 OPŽP – služby spočívající v 

posouzení projektů, u nichž nejsou jasné a 

jednoznačné převody majetku po privatizaci  - 

individuální posouzení posudku přijatelnosti na 

základě dokumentů dodaných žadatelem, 

správnost jednotlivých projektů z hlediska 

dodržení principu znečišťovatel platí, zhodnocení 

možnosti financování z OPŽP na základě způsobu 

převodu majetku státu na prvonabyvatele a 

následných převodů na další subjekty.

Kč 1.500,--/hod bez DPH 

Celková cena nedosáhne 200 000,- bez DPH.

JUDr. František Šístek Odborné poradenské a konzultační služby

Poradenství a posouzení zabezpečení 

dostatečnosti řídícího a kontrolního procesu 

SFŽP, řádného finančního řízenív oblasti evidence 

a řešení pohledávek a závazků SFŽP se 

zaměřením na jejich reálné ocenění při 

zohlednění právních rizik vyplývajících z 

uzavřených smnluvních vztahů a 

rozhodnutí.Včetně posouzení trestně právní 

odpovědnosti, dopadů a oznamovací povinnosti.

Zveřejnění poradců a poradních orgánů SFŽP ČR v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 dle 

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Advokáti a advokátní kanceláře

Seznam poradnenských společností SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2015

Poradenské společnosti

Poradní orgány

Seznam poradních orgánů SFŽP v období 1. 7. - 31.12. 2015

Seznam advokátů a advokátních kanceláří SFŽP v období 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015


