
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

   EQUITA Consulting s.r.o. 

Truhlářská 1108/3 

110 00 Praha 1 

IČO 25761421 

VÁŠ DOPIS 

č.j.: 
 

ZE DNE:  

NAŠE č. j.: 146/2022-MSP-CEO 

  

VYŘIZUJE: Šarlingerová Marta 

TEL.: 221997519 

FAX:  

E-MAIL: msarlingerova@msp.justice.cz 

 

Praha: 22.03.2022 

Počet listů: 2 

Přílohy: 13 

 

Objednávka 

 

 Na základě požadavku odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR u vás 

objednáváme vyhotovení znaleckého posudku za účelem odborného rozporování znaleckého 

posudku znaleckého ústavu KRESTON A@CE Consulting, s.r.o. č. 2665-105/15 a jeho 

dodatků kdy tento částečně vychází ze znaleckého posudku (vč. dodatků) prof. Ing. Vladimíra 

Smejkala, CSc., č. 2276/2010. Uvedené posudky včetně dodatků jsou přílohou objednávky.  

 

Dispozice pro vypracování znaleckého posudku: 

 

zpracování znaleckého posudku ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, jehož předmětem bude posouzení následujících skutečností/otázek: 

 

1) Stanovit předpokládaný ušlý zisk skupiny MIRONET (tj. subjektů, podnikajících pod 

ochrannou známkou MIRONET) v období let 2007–2009. 

 

2) Posoudit správnost postupu a závěrů znaleckého posudku č. 2662-105/15 ve znění jeho 

dodatků, vypracovaného znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o. 

 

 

Celková cena 205.700,00 Kč vč. DPH 

Termín dodání: v co nejkratším možném termínu, dle domluvy se zástupci odboru 

odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR 

Fakturace: po dodání 

 

 Vzhledem k výši částky žádáme o akceptaci objednávky (razítko, datum, podpis a 

následné zpětné zaslání na výše uvedený e-mail). 

 

Splatnost faktury 30 dnů od doručení. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky 146/2022-

MSP-CEO, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Faktura bude doručena v elektronické 

podobě, nejlépe do datové schránky ministerstva č. kq4aawzv, nebo na emailovou adresu: 



posta@msp.justice.cz. Kontaktní osobou na odboru odškodňování je Mgr. Hana Staňková, tel.: 

221997966, e-mail: HStankova@msp.justice.cz. 

  

 

S pozdravem 

 

        Mgr. Pavel Kolář 

       ředitel odboru investic a majetku 

          v.z. Mgr. Bc. Jiří Stehlík 

 

Přílohy: 

kopie žaloby ze dne 20.7.2011 

kopie vyjádření žalovaného k žalobě ze dne 30.9.2011 

kopie znaleckého ústavu KRESTON A&CE Consulting, s.r.o., č. 2665-105/15 (vč. jeho 

dodatků) 

kopie znaleckého posudku prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., č. 2276/2010 (vč. dodatků) 

 

 

 

 

 
Telefon Bankovní spojení:            Česká národní banka IČO: 

221997111                                 Praha 1, Na Příkopě 28                          00025429 

Fax:                     číslo účtu:  5120001/0710 

224919927  IBAN: CZ8807100000000005120001 
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