
 

 

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří   
 

Celkové náklady na poradenské/advokátní služby od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 

 

 

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,-- Kč 

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,-- Kč 

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 

233.288,-- Kč 

 

PricewaterhouseCoopers 

Česká republika, s.r.o., 

IČO 61063029 

Smlouva o poskytování poradenských služeb, ev. č. 

079/OS/2021 

 

Analýza DPH sazeb aplikovatelných v jednotlivých 

členských státech EU 

Poradenské a 

právní služby 
3.12.2021- 28. 2. 2022 3 500,- Kč/hod. 73.810,-- Kč 



KAROLAS Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 

IČO 05732069 

Objednávka R211274 

 

Právní stanovisko k posouzení, zda a případně za 

splnění jakých podmínek je možné zvýšit 

jednotkovou cenu ve smlouvě rámcového charakteru 

na veřejnou zakázku, tedy aby tato změna nebyla 

považována za podstatnou změnu ve smyslu 

ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“). 

Právní služby 1.12. – 6.12.2021 

 

1. 800,- Kč/hodina 

 

26.136,-- Kč  

CELKEM  
 

  
345.334.- Kč 

 

 

 


