
Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří k 30. 06. 2021  
 

Celkové náklady na poradenské/advokátní služby od 1. ledna 2021 do 30.června 2021 

 

Smluvní partner Označení smlouvy / předmět činnosti Služby Sjednaná doba smlouvy Sjednaná odměna 

bez DPH 

Skutečně vyplaceno  

včetně DPH  

NZ Global s.r.o. 

IČO: 28386248 

Mandátní smlouva, ev. č. 191/2004/PB 

  

Poradenství pro přepravu nebezpečného zboží 

zaměřenou na soulad mezi požadavky 

mezinárodní dohody ADR a činností mandanta 

v této oblasti 

 

 

Poradenské 

služby 
30. 11. 2004 - dosud 

10 000 Kč/ za 

příslušný 

kalendářní rok 

12.100,-- 

FORWARD Line a.s. 

IČO: 25596811 

Rámcová smlouva o poskytování odborné 

poradenské a konzultační činnosti, ev. č. 18/2015 

 

Odborné poradenské a konzultační činnosti 

týkající se metodické a konzultační pomoci při 

revizi integrovaného systému řízení a 

implementaci nových požadavků systému řízení 

bezpečnosti informací 

 

 

 

Poradenské a 

konzultační 

služby 

11. 3. 2015 - dosud 1 200 Kč/hod. 0,-- 

MT Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 

IČO: 28305043 

Smlouva o poskytování právních služeb, 

ev. č. 42/2015 

 

Zastupování v soudním sporu 

 

Právní služby 
16. 4. 2015 - dosud 2 800 Kč/hod. 0,-- 

ROWAN LEGAL, 

advokátní kancelář 

s.r.o. 

IČO: 28468414 

Smlouva o poskytování právních služeb,  

ev. č. 67/2017 

 

Zastupování v soudním sporu 

 

Právní služby 
5. 5. 2017 - dosud 2 000 Kč/hod. 0,-- 

KPMG Česká 

republika, s. r.o. 

IČO 00553115 

Smlouva o poskytování poradenských a 

konzultačních služeb, ev. č. 87/2017 

 

Odborné poradenské a konzultační služby při 

přípravě zadávacích podmínek a v průběhu 

zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele, 

jejímž předmětem bude výstavba nového 

výrobního závodu objednatele 

 

Poradenské a 

konzultační 

služby 

17. 7. 2017 - 26. 7. 2021 

nebo do vyčerpání limitu 

1.800.000,- Kč bez DPH, 

podle toho, který okamžik 

nastane dříve 

1.200 Kč/hod. 0,-- 



Asia – Czech 

Business Consulting 

a.s. 

IČO 06060048 

Smlouva o poskytování marketingových a 

poradenských služeb, ev. č. 143/2017 

 

Služby spočívající v marketingové a poradenské 

činnosti a podpoře při přípravě a podávání 

nabídek do zadávacích řízení probíhajících na 

úrovni státních orgánů Kyrgyzské republiky, 

Republiky Kazachstán, Turkmenistánu a Uzbecké 

republiky 

 

 

 

Poradenské 

služby 

16.11.2017 - 22.11.2021, 

nejdéle do dosažení 

finančního limitu 

1.900.000,- Kč bez DPH 

1.560 Kč/hod. 0,-- 

CGI IT Czech 

Republic s.r.o. 

IČO 62412388 

Smlouva o poskytování poradenských služeb 

souvisejících s integrací vnitropodnikových 

informačních systémů, ev. č. 81/2018 

 

Odborné poradenské služby související s integrací 

vnitropodnikových informačních systémů  

 

 

Poradenské 

služby 

16.5.2018 -21.5.2021, 

nejdéle do dosažená 

finančního limitu 

1.950.000,- Kč bez DPH 

15 500 Kč/1 

manday 
0,-- 

Deloitte Legal s.r.o. 

IČO 29055130 

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb, 

ev. č. 33/2019 

 

Poskytování právních služeb ve všech oblastech a 

oborech práva 

 

 

Právní služby 

28. 3. 2019-1.4.2021 nebo 

do vyčerpání celkové 

ceny plnění 1.900.000,- 

Kč bez DPH, podle toho, 

která skutečnost nastane 

dříve 

1.950 Kč/hod. 0,-- 

ROWAN LEGAL, 

advokátní kancelář 

s.r.o. 

IČO: 28468414 

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb, 

ev. č. 33/2019 

 

Poskytování právních služeb ve všech oblastech a 

oborech práva 

 

 

Právní služby 

28. 3. 2019-1.4.2021 nebo 

do vyčerpání celkové 

ceny plnění 1.900.000,- 

Kč bez DPH, podle toho, 

která skutečnost nastane 

dříve 

1.750/Kč/hod. 0,-- 

MT Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 

IČO: 28305043 

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb, 

ev. č. 33/2019 

 

Poskytování právních služeb ve všech oblastech a 

oborech práva 

 

 

Právní služby 

28. 3. 2019-1.4.2021 nebo 

do vyčerpání celkové 

ceny plnění 1.900.000,- 

Kč bez DPH, podle toho, 

která skutečnost nastane 

dříve 

1.400 Kč/hod. 0,-- 



Advokátní kancelář 

Volopich. Tomšíček 

a spol. 

IČO 02476649  

Rámcová příkazní smlouva o poskytování 

právních služeb, ev. č. 004/OS/2020 

 

Administrace zadávacích řízení a poskytování 

právních služeb souvisejících s přípravou a 

realizací výstavby nového závodu zadavatele* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní, 

poradenské a 

konzultační 

služby 

9.10.2020 – 15.10.2030, 

nebo do 2 let ode dne 

získání kolaudačního 

rozhodnutí pro stavbu  
nového závodu (Projekt 

NSTC), podle toho, která 

skutečnost nastane 

později. 

VZ zadávaná na 

základě  

§ 29 až 31 ZZVZ  

40 000,00 Kč bez 

DPH Otevřené 

řízení (§ 56 ZZVZ)  

110 000,00 Kč bez 

DPH 

Zjednodušené 

podlimitní řízení (§ 

53 ZZVZ) 

64 500,00 Kč bez 

DPH 

1 500,- Kč bez 

DPH/hod. za 

zpracování 

obchodních 

podmínek 

1 300,- Kč bez 

DPH/hod. za další 

právní služby 

0,-- 

MT Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 

IČO: 28305043 

Objednávka R210349   

 

Poskytnutí právních služeb spočívajících v 

kompletní kontrole připravovaného zadání 

nadlimitní VZ v anglickém jazyce z pohledu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 

související legislativy, včetně návrhu případných 

konkrétních úprav zadání a zpracování 

závěrečného stanoviska ve smyslu výstupu z 

posouzení zadávací dokumentace 

 

27. 4. 2021- 13. 5. 2021 1.350 Kč/hod. 89.843,-- 

CELKEM  

 

  

 

101.943,-- 

 

 


