
Ministra/Náměstků ministra Titul, jméno, příjmení Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Odměna dle smlouvy Skutečně vyplaceno  

PrimaAgentura s.r.o.
Dotační management a administrace projektu ÚP v 

Soběslavi - snížení energetické náročnosti budovy

Poskytování odborných

poradenských služeb za účelem 

získání, čerpání a udržení

podpory – dotace, pro projekt  

spočívající v rekonstrukci budovy 

Finančního

úřadu pro Jihočeský kraj, 

Územního pracoviště v Soběslavi

Od 10. 05. 2021 do dokončení IA ÚP 

v Soběslavi - snížení energetické 

náročnosti budovy

124 000 Kč 0,00 Kč

PrimaAgentura s.r.o.

Dotační management a administrace projektu ÚP 

ve Valašském Meziříčí – rekonstrukce budovy - 

Snížení energetické náročnosti budovy 

Poskytování dotačního 

managementu - odborných 

poradenských služeb Příkazníka 

Příkazci za účelem získání, čerpání 

a udržení podpory – dotace, pro 

projekt Příkazce spočívající 

v rekonstrukci budovy Finančního 

úřadu pro Zlínský kraj, Územního 

pracoviště ve Valašském Meziříčí

Od 03. 09. 2019 do dokončení IA 

akce ÚP ve Valašském Meziříčí - 

rekonstrukce budovy - snížení 

energetické náročnosti budovy

309 000 Kč 0,00 Kč

PrimaAgentura s.r.o.
Dotační management a administrace projektu VZ 

Smilovice – rekonstrukce a nástavba ubytovny

Poskytování dotačního 

managementu - odborných 

poradenských služeb za účelem 

získání, čerpání a udržení podpory 

– dotace, pro projekt spočívající 

v rekonstrukci budovy VZ Smilovice

30. 12. 2019 - 05. 04. 2022 155 000 Kč 7 000,00 Kč

PrimaAgentura s.r.o.

Dotační management a administrace projektu ÚP 

v Ústí nad Labem – rekonstrukce budovy - Snížení 

energetické náročnosti objektu 

Poskytování dotačního 

managementu - odborných 

poradenských služeb za účelem 

čerpání a udržení podpory – dotace 

pro projekt spočívající 

v rekonstrukci budovy Finančního 

úřadu pro Ústecký kraj, Územního 

pracoviště  v Ústí nad Labem

Od 05. 04. 2022 do dokončení IA ÚP 

v Ústí nad Labem - rekonstrukce 

budovy - snížení energetické 

náročnosti budovy

138 900 Kč 0,00 Kč

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří I. pololetí 2022

Poradci

Poradenské služby



J&T advokátní kancelář s.r.o.

Dotační management a administrace projektu ÚP 

pro Prahu 3 a 9 – rekonstrukce budovy Snížení 

energetické náročnosti budovy

Poskytování dotačního 

managementu - odborných 

poradenských služeb Příkazníka 

Příkazci za účelem získání, čerpání 

a udržení podpory – dotace, pro 

projekt Příkazce spočívající 

v rekonstrukci budovy Finančního 

úřadu pro hlavní město Prahu, 

Územního pracoviště pro Prahu 3 a 

Prahu 9

Od 18. 09. 2019 do ukončení IA ÚP 

pro Prahu 3 a 9 -rekonstrukce budovy 

- Snížení energetické náročnosti 

budovy

135 000 Kč 0,00 Kč

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Odměna dle smlouvy Skutečně vyplaceno  

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní 

kancelář
smlouva

Poskytnutí právních služeb 

spočívajících v poradenství 

souvisejícím se smluvním vztahem 

založeným na základě Rámcové 

smlouvy ADIS.

Od 18. 6. 2020 na dobu neurčitou dle 

potřeb klienta (vyčerpáním fin. limitu 

smlouva zaniká)

2.500/hod. bez DPH 348 631,25

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní 

kancelář
smlouva 

Smlouva o poskytování právních 

služeb

Od 6. 6. 2018 na dobu neurčitou dle 

potřeb klienta (vyčerpáním fin. limitu 

smlouva zaniká)

2.500/hod. bez DPH 377 368,75

bpv Braun Partners s.r.o. Smlouva o poskytování právních služeb
Poskytnutí právní pomoci v 

soudním řízení v zahraničí

od 27.09.2018 do pravomocného 

skončení civilního soudního řízení 

dle výsledku poskytnuté 

právní pomoci
0,-

Za I.pololetí roku 2022 vyplaceno celkem 733 000,-

Advokáti a advokátní kanceláře


