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Poradenské společnosti 

Název Typ závazku Služby Odměna 
(bez DPH) 

Souhrnná výše 
vyplacených finančních 
prostředků za rok 2013 

(bez DPH) 
Scott & Hagget 

Czech, s.r.o 
Poradenská 
činnost 
v oblasti 
dopravně 
telematické  

1. Zpracování podkladů pro zadávací řízení  
2. Zpracování technických specifikací  
3. Zpracování stanovisek ekonomického a 

obchodního charakteru  

950,- Kč/1 hodina 
950,- Kč/1 hodina 
1.000,- Kč/1 hodina 
 

 
523 650,- Kč 
*Smlouva vypovězena ke dni 8. 7. 
2013  

 
 

 
Advokáti a advokátní kanceláře 

Název Typ závazku Služby 
Finanční plnění 

(celková sjednaná 
částka) 

Souhrnná výše 
vyplacených finančních 

prostředků za rok 
2013(bez DPH) 

Advokátní 
kancelář FB 
Legal, s. r. o. 

Rámcová 
smlouva 

1.Poskytování právních konzultací a zpracování 
odborných právních rozborů a stanovisek 

2.Zpracování či posuzování návrhu smluv a 
zastupování v jednáních s protistranou při 
uzavírání smluv 

3.Zastupování v řízeních před správními orgány 
4.Zpracování, případně úprava zadávací 

dokumentace zadávacího řízení veřejné 
zakázky 

 
850,- Kč/1 hodina 

 
Finanční limit: 
990 000,- Kč bez 
DPH 

 
964 850,41 Kč 
 
*V roce 2013 činila sjednaná 
částka 900,- Kč/1 hodina. 
Od 10. 9. 2013 sjednaná částka na 
850,- Kč/1 hodina. 
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JUDr. Petr 
Holzner, 
advokát 

Smlouva 
mandátní  

1.Poskytování porad a konzultací v rámci 
vyřizování obchodněprávní, majetkoprávní, 
pracovněprávní agendy a v záležitostech 
týkajících se právního postavení mandanta.  

2.Příprava a sepisování právních podání, smluv, 
interních dokumentů a jiných písemností dle 
dispozic mandanta. Zastupování při jednání 
před státními a jinými orgány, zejména před 
soudy, orgány státní správy, v notářském řízení 
a dále při jednání s jiným právními subjekty  

 
10.000,- měsíčně  
 
1.000,- Kč/1 hodina 

 

 
150 700,- Kč  
 

JUDr. Jiří 
Pitron  

Smlouva o 
poskytnutí 

právní pomoci  

1. Poskytování konzultací, právních rozborů a 
porad 

2. Zastupování před soudy, orgány státní 
správy, organizacemi, právnickými i 
fyzickými osobami 

3. Zpracování listin, a jiných právních úkonů 
(např. žaloba na neuhrazené pohledávky) 

4. Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, 
jednání u soudů ve věci pohledávek  

 

 
15.000,-/měsíční 
paušál 

 
 
157 533,06 Kč 
*V roce 2013 činila sjednaná 
částka  
12.000,-/měsíční paušá.l 
Od 18. 6. 2013 sjednaná 
částka na 15.000,-/měsíční 
paušál 

 


