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Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Název Předmět činnosti Smlouva č. Objednávka č.

Vyplacená 

odměna v Kč k 

30.6.2016

Mgr. Martin Velík Administrace veřejných zakázek a související poradenství - (i) komplexní 
administrace jednotlivých zadávacích řízení na veřejné zakázky zadávané 
Klientem jako veřejným zadavatelem (dále také jen "Administrace zadávacích 
řízení"), (ii) poskytování odborných konzultací z oblastí zadávání veřejných

zakázek týkající se obecné aplikace ZVZ a výkladu jednotlivých institutů ZVZ,

včetně poradenství z oblasti správného nastavení předmětů veřejných zakázek 
zadávaných klientem (zde zejména ve smyslu ust. § 13 odst. 3 ZVZ a ustanovení 
s tím souvisejících) (dále také jen "Poradenství"), a konečně  (iii) podpory 
Klienta v případě zahájení řízení o přezkoumaní úkonů klienta jako veřejného

zadavatele orgánem dohledu - Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále 
také jen "Podpora před ÚOHS")

S/ŘVC/053/PROV/SOD/2014 ad (i) 0,-

ad (ii) 32 065,-

Advokátní kancelář 

Syrůčková, Pavlovský, 

Harmannová a spol.

Poskytování obecních právních služeb Mandatářem, spočívající zejména v: i) 

Zastupování Mandanta v řízení před soudy a jinými orgány. ii) Udělování 

právních porad Mandantovi. iii) Sepisování listin pro potřeby a dle pokynů 

Mandanta. iv) Zpracování právních rozborů pro Mandanta. v) Dalších formách 

právního poradenství

S/ŘVC/117/PROV/SOD/11 246 840,00

Weil Gotshal & Manges 

s.r.o advokátní kancelář
Poskytování právních poradenských služeb ve věci otázek práva životního 

prostředí, územního plánování a dalších souvisejících právních oblastí v 

souvislosti s plánovanou realizací projektu Plavební stupeň Děčín

S/ŘVC/104/ROZ/MAN/07 284 824,32

Weil Gotshal & Manges 

s.r.o advokátní kancelář
Právní poradenství v otázkách správních řízení a řízení ve správním soudnictví 

týkajících se plánované výstavby plavebního stupně Přelouč.

S/ŘVC/202/INV/INOM/08 0,00

Ředitelství vodních cest ČR na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2015 č. 1033, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2016, zveřejňuje tímto 

Přehled poradců a poradních orgánů za 1. pololetí roku 2016. V níže uvedeném přehledu jsou uvedení poradci a poradní orgány, kteří jsou za svou činnost placeni z veřejných 

prostředků
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Název Předmět činnosti Smlouva č. Objednávka č.

Vyplacená 

odměna v Kč k 

30.6.2016

Prague Knowledge Centre 
Vypracování právní revize materiálu transformace organizační složky státu ŘVC 

ČR na státní podnik, s důrazem na aspekty přínosů pro podmínky provozování 

vnitrozemské vodní dopravy v České republice a právní stav nakládání s 

nemovitým majetkem infrastruktury vodních cest

004/2016 8 400,00

Stránský Jiří, JUDr., 

advokát
Právní služby a poradenství v řešení správních, soudních řízení a veškerých 

nezbytných podkladů pro zahájení realizace stavby Stupeň Přelouč II

S/ŘVC/031/R/PŘK/2016 0,00

Stránský Jiří, JUDr., 

advokát
Plavební komora Bělov - Zpracování odvolání proti zamítnutí žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a související činnosti

S/ŘVC/038/P/SOD/2016 0,00

Dvořák Hager & Partners, 

advokátní kancelář, s.r.o.
poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve věci 

právní podpory správy a provozování movitého a nemovitého majetku České 

republiky nacházejícím se ve Spolkové republice Německo na území 

Svobodného a Hansovního města Hamburk

S/ŘVC/208/PROV/PŘK/2014 305 348,00

Schinnenburgová Petra, 

Mgr.

Právní služby na: Komunikace s FÚ Hamburg – řešení problematiky daní; 

Problematika zřízení pobočky ŘVC ČR v Hamburku; Zastoupení při vymáhání 

pohledávek

157/2014 44 994,56

KODAP, s.r.o. Daňové poradenství v souvislosti s problematikou daně z přidané hodnoty ve 

Spolkové republice Německo pro daňové období 2015 - 2017"

S/ŘVC/059/PROV/INOM/2016 11 252,00




