
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

BlueGhost.cz, s.r.o. Odborné poradenství

Odborné poradenství při přípravě zadávací 

dokumentace a účast na hodnocení nabídek 

uchazečů na vytvoření a správu integrovaného 

webu SFŽP ČR.

Objednávky (4) v souhrnné částce 82 000 Kč (bez DPH).

Odměna 1000 Kč bez DPH/hodina činnosti.

Archide CZ, s. r. o. Ověřovací objemová studie

Ověření prostorové možnosti rozšíření objemu a 

kapacity stávajícího objektu SFŽP ČR, Kaplanova 

1931/1, Praha 11 

Objednávka na částku 7000 Kč.

Ing. Karel Lorenz Technicko-ekonomické posouzení nemovitosti

Porovnání nákladů na přístavbu či přestavbu 

stávajícího sídla SFŽP ČR a zhodnocení dalších 

možností nakládání s nemovistostí  SFŽP ČR na 

adrese Kaplanova 1931/1, Praha 11

Ing. Michal Čejka Konzultační činnost
Konzultační činnost konkrétních projektů 

podaných v rámci SC 5.2 OPŽP 2014+.

Název advokátní společnosti/ jméno 

advokáta
Typ závazku Služby 

Finanční plnění 

(celková sjednaná částka) 

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK 

advokátní kancelář, s.r.o.

Rámcová smlouva na poskytování odborné 

pomoci při kontrole veřejných zakázek u žadatelů 

o dotace a příjemcl dotací z Operačního programu

životní prostředí a souvisejících služeb - minitendr 

II. 

Zpracovávání právních rozborů, stanovisek, 

analýz v rámci Operačního programu životní 

prostředí.

Kč 1 390,- bez DPH/hod.

Nejvýše však do částky 

Kč 6 650 000,- bez DPH.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK 

advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva na poskytování odborné pomoci při 

kontrole veřejných zakázek u žadatelů o dotace a 

příjemcl dotací z Operačního programu životní 

prostředí a souvisejících služeb - minitendr III. 

Zpracování analýz legislatiovních změn, 

poradenství k problemtaickým případům, rozbory 

a stanoviska k významných soudním 

rozhodnutím.

Kč 1 450,- bez DPH/hod.

Nejvýše však do částky 

Kč 1 800 000,- 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. 7. 2016 do 31. 12. 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. 7. - 31. 12. 2016

Poradenské společnosti

Seznam advokátů a advokátních kanceláří SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2016


