
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 

Nepimach Jan, Ing. Poskytování konzultačních služeb v oblasti IT

Předmětem smlouvy je poskytování 

konzultačních služeb poskytovatelem 

objednateli, konkrétně zpracování podkladů pro 

účely přípravy zadávací dokumentace pro 

informační systémy podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, včetně návrhu 

smluvní dokumentace pro zajištění dodávky, 

provozní podpory a dalšího rozvoje IS po dobu 

životnosti informačního systému

Smlouva o poskytnutí konzultačních služeb v oblasti IT

Československá asociace 

vodárenských expertů
Odborné poradenství

Odborné poradenství při posuzování projektů 

podaných do 22. výzvy OPŽP 2014-2020.
Objednávka na částku 50 000 Kč. 

Název advokátní společnosti/ jméno 

advokáta
Typ závazku Služby 

Finanční plnění 

(celková sjednaná částka) 

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 

Specifický cíl 3.4 OPŽP 2014-2020 – 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 2014-

2020 na základě způsobu převodu majetku státu 

na prvonabyvatele a následných převodů na další 

subjekty.

Kč 1.500,--/hod bez DPH 

Celková cena nepřesáhne 399 999,- bez DPH do konce 

roku 2023. 

Zveřejnění poradců a poradních orgánů SFŽP ČR v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 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. 1. - 30. 6. 2016

Poradenské společnosti

Poradní orgány

Seznam poradních orgánů SFŽP v období 1. 1. - 30.6. 2016

Seznam advokátů a advokátních kanceláří SFŽP v období 1. 1. - 30. 6. 2016


