
 

 

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří   
 

Celkové náklady na poradenské/advokátní služby od 1. července 2022 do 31. prosince 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,-- 

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,-- 

Rowan Legal advokátní 

kancelář, s.r.o., 

IČO 28468414 

Objednávka č. R220883 

 

Právní služby ve formě konzultací a písemné analýzy 

zákonnosti postupu zadavatele v případě veřejných 

zakázek, u kterých bylo zahájeno řízení na ÚOHS. 

Právní služby 
do 15.7.2022, resp. dle 

individuální domluvy 
1 750,- Kč/hodina 58.760,36 Kč 



Rowan Legal advokátní 

kancelář, s.r.o., 

IČO 28468414 

Objednávka č. R220899 

 

Právní služby ve formě konzultací a přípravy 

požadovaných písemných vyjádření u veřejných 

zakázek, u kterých bylo zahájeno řízení  

Právní služby do 22.7.2022 1 750,- Kč/hodina 90.523,13 Kč 

Rowan Legal advokátní 

kancelář, s.r.o., 

IČO 28468414 

Objednávka č. R221371 

 

Právní služby spočívající v tvorbě námitek ke dvěma 

VZ (ÚOHS - kontrola): 

 

Právní služby 
Max. rozsah 40 

člověkohodin 

 

1. 750,- Kč/hodina 

 

81.523,75 Kč 

superlative.works s.r.o. 

IČO: 05435480 

Objednávka č. R221415 

 

Poradenství v rámci nového vizuálního stylu STC 

Poradenské 

služby 

Max. 6 hodin, do 

31.12.2022 
2.000,- Kč/hodina 0,-- 

Randl Partners, advokátní 

kancelář, s.r.o. 

IČO: 06681077 

Objednávka R221310 

 

Právní služby - konzultace - dohody o srážkách ze 

mzdy, elektronicky 

Právní služby říjen - prosinec 2022 3. 600,- Kč/hodina 6.534,- Kč 

CELKEM  

 

  249.441,24 Kč 

 

 


