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Poradenské společnosti – II. pololetí 2017 

Název Typ závazku Předmět činnosti Služby Odměna Čerpání ve 
sledovaném období 

Advokátní 
kancelář Korbel 
Tuháček 
&partneři, s.r.o. 

Rámcová smlouva č.j. 
SNPCS 02413/2016 

poskytování právních 
služeb v oblasti práva 
občanského, pracovního, 
trestního, finančního a 
práva duševního vlastnictví 
na základě rámcové 
smlouvy 

zpracovávání dílčích právních 
stanovisek, resp. právních rozborů 
vztahujících se ke konkrétnímu 
problému, poskytování právních 
porad a konzultací, sepisování 
listin a právních dokumentů, 
přípravu a posuzování návrhů 
smluv, účast a zastupování při 
jednáních, zastupování před 
soudy a správními orgány 

993,- Kč/h bez DPH 45 980,- Kč vč. DPH 

Advokátní 
kancelář Korbel 
Tuháček 
&partneři, s.r.o. 

Rámcová smlouva č.j. 
SNPCS 04009/2013 

poskytování právních 
služeb v oblast správního 
práva a práva životního 
prostředí na základě 
rámcové smlouvy 

zpracovávání dílčích právních 
stanovisek, resp. právních rozborů 
vztahujících se ke konkrétnímu 
problému, poskytování právních 
porad a konzultací, sepisování 
listin a právních dokumentů, 
přípravu a posuzování návrhů 
smluv, účast a zastupování při 
jednáních, zastupování před 
soudy a správními orgány 

893,- Kč/h bez DPH 0,- Kč  

Allowance s.r.o. Rámcová smlouva č.j. 
SNPCS 04010/2013 

poradenské služby 
v souvislosti s přípravou, 
administrací a realizací 
veřejných zakázek na 
základě rámcové smlouvy 

zpracovávání dílčích stanovisek, 
resp. rozborů vztahujících se ke 
konkrétnímu problému, 
poskytování porad a konzultací, 
sepisování listin a dokumentů, 
příprava a posuzování návrhů 
smluv, účast a zastupování při 
jednáních, zastupování před 
soudy, správními orgány a 
Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže 

802,- Kč/h bez DPH 0,- Kč 
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Název Typ závazku Předmět činnosti Služby Odměna Čerpání ve 
sledovaném období 

PBE Lawyers 
s.r.o., advokátní 
kancelář 

Smlouva o poskytnutí 
právních služeb č.j. 
SNPCS 03299/2017 
 

poskytnutí poradenských 
služeb v oblasti daňového 
práva 

zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmů za roky 2014, 2015 
a 2016 vč. poskytnutí právního 
poradenství a konzultací v této 
oblasti 

2000,- Kč/h, max. 
98 000,- Kč 
smlouva na dobu 
určitou do 31. 8. 
2017 

37 000,- Kč 

OPTI Office s.r.o. Objednávka daňových a 
poradenských služeb 
2017 č.j. SNPCS 
5072/2017 

poskytování daňových a 
poradenských služeb 

poskytnutí daňových a 
poradenských služeb v souvislosti 
se změnou právní formy 
organizace z organizační složky 
státu na státní příspěvkovou 
organizaci 

1 500,- Kč bez DPH, 
max. 49 500,- Kč 
bez DPH 

41 745,- Kč vč. DPH 

Ústav státu a 
práva AV ČR, v.v.i. 

Objednávka právní 
analýzy č.j. SNPCS 
06129/2017 

právní analýza ustanovení 
§ 45i odst. 9 zákona č. 
114/1992 Sb. 

zpracování stanoviska k otázce 
kompetence prokazování 
existence naléhavých důvodů 
převažujícího veřejného zájmu dle 
§ 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 
Sb. 
zpracování stanoviska k možnosti 
opravných prostředků či 
přezkumu schválené koncepce 

40 000,- Kč vč. DPH 40 000,- Kč vč. DPH 

PRO-CERT s.r.o. Smlouva o provádění 
poradenských služeb 
v oblasti s nakládání 
s osobními údaji dle 
Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně 
fyzických osob 
v souvislosti se 
zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu 
těchto údajů  

poskytování poradenské 
činnosti pro ochranu 
osobních údajů dle 
Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů 
(GDPR)  

zpracování úvodní analýzy, 
zejména zmapování procesů, 
činností a agend 
zpracování rozdílové a dopadové 
analýzy  
zpracování návrhu řešení a 
opatření pro zajištění souladu 
v oblasti GDPR 

max. 77 900,- Kč 
bez DPH 
 
smlouva na dobu 
určitou do 20. 12. 
2017 

91 175,- Kč vč. DPH 

 


