Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2018 č. 769
Česká obchodní inspekce zveřejňuje:
SEZNAM PORADCŮ A PORADNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE
platný k datu 01.01.2022
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 služeb a to včetně specifikace předmětu činnosti, sjednaných či smluvních odměn
za činnost (u fyzických osob pouze se souhlasem daného poradce), celkové částky
vyplacené poradcům:
1)

SKYLAB, s.r.o., Zakouřilova 1170/16, 149 00 Praha 4, IČO 257 90 943 – služby IT
podpory – správa provozovaného HW a SV, profylaktické kontroly a konzultace v oblasti
IT a spravovaného a provozovaného SW a HW; částka odměny 750,- Kč bez DPH /
1 hodina v objemu max. 2 533 hodin.

2)

Mgr. Klára Zábrodská, IČO 71333193 – komplexní zadavatelský servis a organizační
zajištění podlimitní veřejné zakázky, jejímž předmětem bude zajištění služeb BOZP a
PO.

3)

MÚZO Praha s.r.o., Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, IČO 406 22 897 –
metodické konzultace k Ekonomickému informačnímu systému, částka odměny 1.500,Kč bez DPH/1 hodina, v celkovém rozsahu 11 hodin.

4)

Ing. Vilém Juránek, IČO: 489 89 894 – konzultační služby v oblasti problematických
částí v účtování a případných oprav chyb.

5)

ATTIS software, s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČO 258 94 978 –
vytvoření komplexního datového modelu – procesního modelu, organizačního modelu,
modelu ukazatelů, cílů, metrik a jejich reporting, modelu řízení procesních rizik, částka
odměny 12 000 Kč bez DPH/1Mdays (8 hodin), v celkovém předpokládaném objemu 95
Mdays.

6)

JUDr. Marianna Svobodová, IČO 662 56 658 – právní poradenství ohledně žádosti
dodavatele o navýšení smluvní ceny u VZ Přestavba podkroví v budově Inspektorátu
Plzeň.

7)

Mgr. Miloš Švanda, znalec jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti – zpracování
znaleckého posudku pro kontrolní účely ČOI.

8)

Jiří Bastl, IČO 602 22 328 – posouzení stavu střechy na objektu ČOI Ústí nad Labem
Celková vyplacená částka za 2. pololetí 2021 činila 540.849,- Kč bez DPH,
tj. 653.585 Kč vč. DPH.

V Praze dne 17.01.2022

