
 

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16.01.2013 č. 39 a usnesení vlády 
ze dne 22.05.2013 č. 381 Česká obchodní inspekce zveřejňuje: 

SEZNAM PORADCŮ A PORADNÍCH ORGÁNŮ 
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE 

platný k datu 30.06.2017, resp. 01.07. 2017 

a to: 

a) poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ústředním ředitelem, a to včetně 
personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu, 

b) poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ústředního ředitele, pokud jsou tato místa 
placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost 
úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy, 

c) poradenských a ostatních externích společností působících ve vztahu s ČOI na základě 
mandátní či jiné smlouvy, 

d) advokátů a advokátních kanceláří, které mají s ČOI uzavřené smlouvy o poskytování 
právních služeba to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost: 

1) Ing. Danuše Prokůpková, č. KAČR 0712 – Zpracování ověření zakázky dle 
Mezinárodního standardu pro ověřování zakázky ISAE za rok 2016; max. výše plnění 
60 000,- Kč vč. DPH  

Metodická konzultace k účetním výkazům; max. výše plnění 30 000,- Kč vč. DPH 

Konzultační a metodické poradenství týkající se platných právních předpisů v oblasti 
účetnictví a řídící kontroly; max. výše plnění 20 000,- Kč vč. DPH 

2) VIAVIS a.s., Obránců míru 237/35, 703 00 Vítkovice, IČO 258 48 402 – Konzultační a 
poradenská činnost v souvislosti s výběrovým řízením na ostrahu objektu ČOI; max. 
výše plnění 48 000,- Kč bez DPH 

3) Mgr. Klára Zábrodská, IČO 713 33 193 společně s TenderPoint s.r.o., Horáčkova 
1209/17, 140 00 Praha 4, IČO 050 31 354 – právní servis a kompletní zadavatelský 
servis v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na provádění laboratorních zkoušek a 
rozborů vzorků pohonných hmot; částka odměny 480,- Kč bez DPH/1 hodina 

4) JUDr. Věra Bognárová, IČO 662 20 637 – právní konzultace dalšího postupu 
v pracovněprávním sporu; částka odměny 1 500,- Kč bez DPH/1 hodina; max. plnění 
40 495,- Kč bez DPH 

5) MÚZO Praha, s.r.o., Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, IČO 406 22 897 – 
konzultační činnost k Ekonomickému informačnímu systému; částka odměny 1 500,- Kč 
bez DPH/1 hodina, v celkovém rozsahu 40 hodin. 

 V Praze dne 30.06.2017 

 


