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Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2014 (bez DPH)
Advokátní kancelář
FB Legal, s. r. o.

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

850,- Kč/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

374.425 Kč

JUDr. Petr Holzner,
advokát

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

1.100,- Kč/1
hodina

30.800 Kč

JUDr. Jiří Pitron Smlouva o poskytnutí
právní pomoci

Poskytování konzultací, právních rozborů a porad
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

101.200 Kč

Údaje k 30.6.2014
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2014 (bez DPH)
Advokátní kancelář
FB Legal, s. r. o.

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky;

850,- Kč/1
hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

235.238 Kč

JUDr. Petr Holzner,
advokát

Smlouva mandátní Poskytování porad a konzultací v rámci vyřizování obchodněprávní,
majetkoprávní, pracovněprávní agendy a v záležitostech týkajících se
právního postavení mandanta;
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

1.100,- Kč/1
hodina

17.600 Kč

JUDr. Jiří Pitron Smlouva o poskytnutí
právní pomoci

Poskytování konzultací, právních rozborů a porad;
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami;
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

74.380 Kč

Cousel AK Koutná,
Slušná & Bělohlávek

v. o. s

Objednávka Zastupování zmocnitele při podání žaloby proti rozhodnutí správního
orgánu – předsedy ÚOHS pod č. j. ÚOHS – R64/2012/VZ-
24773/2012/310/PMo ze dne 18. 12. 2013 a rozhodnutí ÚOHS ze dne
27. 2. 2012 č. j. ÚOHS – S169/2011/VZ-19571/2011/520/Dří, dále
k zastupování zmocnitele při tomto soudním řízení a veškerých

Do 60.000 Kč
bez DPH

60.000 Kč
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řízeních navazujících.
Mauric & Partner
s.r.o. advokátní
kancelář

Objednávka Právní posouzení případu VZ „Chráněné tiskopisy STK a SME“
včetně sankce ze stravy ÚOHS a navržení dalšího postupu;
Kontrola a posouzení ZD „Výroba a dodávka chráněných tiskopisů“;
Komplexní právní servis do vysoutěžení nových právních služeb.

Do 200. 000 Kč
bez DPH

168.000 Kč

Údaje k 31.12.2014
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2015 (bez DPH)
JUDr. Jiří Pitron Smlouva o poskytnutí

právní pomoci
Poskytování konzultací, právních rozborů a porad;
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami;
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

90.000 Kč
(není plátce DPH)

Mauric & Partner
s.r.o. advokátní
kancelář

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.200,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

385.964 Kč

Údaje k 30.6.2015
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2015 (bez DPH)
JUDr. Jiří Pitron Smlouva o poskytnutí

právní pomoci
Poskytování konzultací, právních rozborů a porad;
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami;
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

90.000 Kč
(není plátce DPH)

Mauric & Partner
s.r.o. advokátní
kancelář

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.200,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

291.489 Kč

Údaje k 31.12.2015
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2016 (bez DPH)
JUDr. Jiří Pitron Smlouva o poskytnutí

právní pomoci
Poskytování konzultací, právních rozborů a porad;
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami;
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

90.000 Kč
(není plátce DPH)

Mauric & Partner
s.r.o. advokátní
kancelář

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.200,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

291. 929,75 Kč

Údaje k 30. 6. 2016
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2016 (bez DPH)
JUDr. Jiří Pitron Smlouva o poskytnutí

právní pomoci
Poskytování konzultací, právních rozborů a porad;
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami;
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

90.000 Kč
(není plátce DPH)

Mauric & Partner
s.r.o. advokátní
kancelář

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.200,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

71.100 Kč

LB Legal s.r.o.
advokátní kancelář

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.300,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

117.329 Kč

Údaje k 31.12.2016
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za I. a

II. pololetí roku 2017 (bez DPH)
JUDr. Jiří Pitron
IČO: 66211883

Smlouva o poskytnutí
právní pomoci

Poskytování konzultací, právních rozborů a porad;
Zastupování před soudy, orgány státní správy, organizacemi,
právnickými i fyzickými osobami;
Zpracování listin, a jiných právních úkonů (např. žaloba na
neuhrazené pohledávky);
Vymáhání pohledávek, řešení exekucí, jednání u soudů ve věci
pohledávek.

15.000,-/měsíční
paušál

60.000 Kč
(není plátce DPH)

Mgr. Petr Vysoudil
IČO: 65481674

Smlouva o
poskytování právní
pomoci

Vymáhání pohledávek klienta za třetími osobami
Příprava a sepisování písemností právního charakteru, zejména
smluv, stanovisek, pracovně právních aktů apod.
Konzultace a spolupráce při uzavírání závazkových vztahů v rámci
majetkoprávní činnosti zastoupeného, zastupování klienta i
v ostatních právních věcech dle jeho požadavků
Zastupování před soudy, státními či jinými správními orgány.

15.000,-
měsíční paušál

65.000 Kč

LB Legal s.r.o.
advokátní kancelář
IČO: 24831034

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.300,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

710.185 Kč

Údaje k 31.12.2017
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2018 (bez DPH)
Mgr. Petr Vysoudil
IČO: 65481674

Smlouva o
poskytování právní
pomoci

Vymáhání pohledávek klienta za třetími osobami
Příprava a sepisování písemností právního charakteru, zejména
smluv, stanovisek, pracovně právních aktů apod.
Konzultace a spolupráce při uzavírání závazkových vztahů v rámci
majetkoprávní činnosti zastoupeného, zastupování klienta i
v ostatních právních věcech dle jeho požadavků
Zastupování před soudy, státními či jinými správními orgány.

15.000,-
měsíční paušál

75.000 Kč

LB Legal s.r.o.
advokátní kancelář
IČO: 24831034

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.300,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
990 000,- Kč bez
DPH

176 100 Kč

Údaje k 30.6.2018
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2018 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

1.293.530,65 Kč

Mgr. Zuzana Knobová
IČO: 69358362

Objednávka Právní služby;
Administrace veřejných zakázek.

xxx 46.100 Kč

CGB – Consult, s.r.o.
IČO:25100921

Rámcová smlouva Administrace veřejných zakázek. 1.150,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
1.990.000,- Kč
bez DPH

466.153,92 Kč

Údaje k 31.12.2018
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2019 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

133.857,70 Kč

Údaje k 30.6.2019
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2019 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

299.362,51 Kč

Údaje k 31.12.2019
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2020 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

263.193,75 Kč

Údaje k 30.6.2020
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Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2020 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

211.106,25 Kč

Údaje k 31.12.2020

Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2021 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

316.023,40 Kč

Údaje k 30.06.2021



15

Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Služby
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

II. pololetí roku 2021 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář
IČO: 06239137

Rámcová smlouva Poskytování právních konzultací a zpracování odborných právních
rozborů a stanovisek;
Zpracování či posuzování návrhu smluv a zastupování v jednáních
s protistranou při uzavírání smluv;
Zastupování v řízeních před správními orgány;
Zpracování, případně úprava zadávací dokumentace zadávacího
řízení veřejné zakázky.

1.350,- Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000,- Kč
bez DPH

 296.662,51 Kč

Údaje k 31.12.2021



16

Advokáti a advokátní kanceláře

Název Typ závazku Předmět plnění
Finanční plnění

(celková
sjednaná částka)

Souhrnná výše vyplacených
finančních prostředků za

I. pololetí roku 2022 (bez DPH)
Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář

IČO: 06239137

Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování právních služeb při zajištění
běžné agendy spojené s činností státní příspěvkové organizace
(právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek, v oblasti
závazkových vztahů, obchodního, pracovního a správního práva,
dále zpracování právních dokumentů, právních rozborů, stanovisek
apod.)

1.350, - Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
2.000.000, - Kč
bez DPH

 146.812,50 Kč

Fröhlich & Partners,
s.r.o. advokátní
kancelář

IČO: 06239137

Smlouva o poskytnutí
právních služeb

Smlouva o poskytnutí právních služeb – zastupování v soudních,
rozhodčích, smírčích a správních řízení a ve věcech, které se s
vysokou pravděpodobností stanou předmětem takových řízení,
týkající se zejména sporů o rozsah či využití pozemků, vymáhání
pohledávek za dlužníky a sporů vyplývajících z pracovněprávních
vztahů.

1.350, - Kč bez
DPH/1 hodina

Finanční limit:
Bez finančního
limitu

167.617 Kč

Údaje k 30.06.2022


