Zveřejnění poradců a poradních orgánů SFŽP ČR v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 dle
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Seznam poradenských společností SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2019
Poradenské společnosti
Název poradenské společnosti

Předmět činnosti

Služby

Odměna
Odměna:
Rodinný dům
- kontrola na místě max 6200 Kč bez DPH
- kontrolní přepočet max 3700 Kč bez DPH

Centrum stavebního inženýrství a.s.

zajištění VSK

Externí podpora v kontrolní činnosti

Bytový dům
- kontrola na místě max 7900 Kč bez DPH
- kontrolní přepočet max 4800 Kč bez DPH
rámcová smlouva s max. plněním 660 000 Kč bez DPH
Odměna:
Rodinný dům
- kontrola na místě max 6500 Kč bez DPH
- kontrolní přepočet max 3900 Kč bez DPH

ECOTEN s.r.o.

zajištění VSK

Externí podpora v kontrolní činnosti

Bytový dům
- kontrola na místě max 8900 Kč bez DPH
- kontrolní přepočet max 5900 Kč bez DPH
rámcová smlouva s max plněním 660 000 Kč bez DPH

Porsenna

zpracování revize metodiky

Provedení revize a doplnení metodického návodu
pro ro splnení požadavku na zavedení
energetického managementu v aktuální podobě
„verze 2019".

Odměna: 50 000 Kč bez DPH za zpracování,
1 objednávka

ČVUT - FA - Ústav teorie a dějin a
architektury
Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov

odborné posudky

Posouzení architektonické cennosti budovy pro
projekty OPŽP 2014-2021

Odměna: 8 000 Kč bez DPH za 2 posudky

zpracování změny metodiky

Vypracování návrhu změny technických kritérií
podpory v rámci OPŽP v PO 5
specifickém cíli 5.2 Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových veřejných budov .

Odměna: 100 000 Kč bez DPH

Centrum pasivního domu, z.s.

odborné posudky

Posouzení kvality a správnosti projektů.

Ing. Zbyněk Sova

odborné posudky

Znalecký posudek na pozemky v k. ú. Vysoká u
Mělníka parc. č. 1547, 1548, 1978, 1999 a 2073

Ing. Jiří Dvořák

Odměna:
smlouva na max. 150 000 Kč, cena 7500 Kč za 1 posudek,
profinancováno listopad 2019

Předmětem této smlouvy je oponentura, analýza a
připomínkování předaných výstupů zhotovitele
Agendového informačního systému SFŽP ČR (dále jen
„AIS SFŽP ČR“) ve vztahu k podmínkám, vyplývajícím
ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Agendový informační systém SFŽP ČR“ a z ní vzešlé
Smlouva na poskytnutí konzultací, průběžné
nezávislé oponentury a dozoru při implementaci AIS Rámcové dohody na Agendový informační systém AIS
SFŽP ČR (dále jen „Rámcová dohoda“). Předmětem
SFŽ ČR (č. 206/2018)
smlouvy je dále nezávislé expertní posouzení
technologických
a projektových aspektů průběžného postupu při
realizaci veřejné zakázky na zhotovení informačního
systému AIS SFŽP ČR, konzultace a dozor při
implementaci AIS SFŽP ČR, a to
v souladu se Studií proveditelnosti AIS SFŽP ČR.

Seznam advokátů a advokátních kanceláří SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2019

Advokáti a advokátní kanceláře
Název advokátní společnosti/ jméno
advokáta
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK
advokátní kancelář, s.r.o.

Typ závazku

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb

Služby
Zpracovávání právních rozborů, stanovisek, analýz
v rámci programů administrovaných SFŽP ČR,
zastupování v rámci soudních řízení, legislativní
analýzy právních předpisů apod.

Finanční plnění
(celková sjednaná částka)
Odměna:
800 Kč bez DPH/hod.
Nejvýše však do částky 10 000 000 Kč bez DPH.

Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o.,
advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav
Muroň

Smlouva o poskytování právní podpory

Obecné právní poradenství

Odměna:
3 000 Kč bez DPH/hod., smlouva na dobu neurčitou

Smlouva o poradenské činnosti

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 20142020 na základě způsobu převodu majetku státu na
prvonabyvatele a následných převodů na další
subjekty.

Odměna:
1 500 Kč bez DPH/hod.
Nejvýše však do částky 399 000 Kč bez DPH.

