
Název poradenské společnosti Předmět činnosti Služby Odměna 

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.

Odměna:

Objednávka v hodnotě 4 680 Kč bez DPH 

Domalewski Advisory, s.r.o. Analýza Provedení analýzy trhu s kancelářskými prostory
Odměna:

Objednávka v hodnotě 59 290Kč vč. DPH

Equity Solutions Appraisals s. Zhotovení dvou znaleckých posudků

Stanovení návrhu tržní hodnoty nemovité věci v 

k.ú. Mydlovary u dívčic a stanovení návrhu tržní 

hodnoty movitých věcí

Odměna:

Objednávka v hodnotě 54 450 Kč vč. DPH

ČVUT - fakulta strojní Dílčí odborné posouzení

Dílčí odborné posouzení návrhu řešení větrání u 

vybraných projektů PO 5 OPŽP 2014-2020 v 

souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých. 

Odměna:

Objednávka v hodnotě 26 000 Kč bez DPH

Ing. Michal Čejka Odborné posouzení

Odborné posouzení správnosti technického 

návrhu energetického systému u projektu ze SC 

5.1. OPŽP 2014-2020

Odměna:

Objednávka v hodnotě 9 500 Kč bez DPH

Centrum pasivního domu Odborné posouzení 
Odborné posouzení kvality a správnosti projektu 

v pastivním standardu ze SC 5.2 OPŽP 2014-2020

 

Odměna:

Objednávky (2) v souhrnné částce 15 000 Kč bez DPH

CzWA service s.r.o.
Odborné poradenství; zpracování odborné 

příručky

Odborné poradenství při posuzování dvou 

projektů intenzifikace ČOV v rámci SC 1.1. OPŽP 

2014-2020.

Zpracování odborné elektronické verze příručky 

pro žadatele ve SC 1.1 a 1.2 s upozorněním na 

podstatné technické náležitosti podávaných 

projektů z hlediska jejich funkčnosti. 

Odměna:

Objednávky (2) v souhrnné částkce 90 000 Kč bez DPH

Název advokátní společnosti/ jméno 

advokáta
Typ závazku Služby 

Finanční plnění 

(celková sjednaná částka) 

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK 

advokátní kancelář, s.r.o.
Rámcová smlouva o poskytování právních služeb 

Zpracovávání právních rozborů, stanovisek, 

analýz v rámci programů administrovaných 

fondem, zastupování v rámci soudních řízení, 

legislativní analýzy právních předpisů apod.

Odměna:

800 Kč bez DPH/hod.

Nejvýše však do částky 

10 000 000 Kč bez DPH.

AK Čalfa Bartošík Smlouva o poskytování právní podpory Obecné právní poradenství
Odměna:

3 000 Kč bez DPH, smlouva na dobu neurčitou

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.

Odměna:

1.500 Kč/hod bez DPH 

Celková cena nepřesáhne 399 999 Kč bez DPH do 

konce roku 2023. 

Zveřejnění poradců a poradních orgánů SFŽP ČR v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 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. 2017

Poradenské společnosti

Seznam advokátů a advokátních kanceláří SFŽP v období 1. 7. - 31. 12. 2017


