Plnění úkolu 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
a Akčního plánu s korupcí na rok 2015
Údaje za 1. pololetí roku 2015

Služby poradců ministra vnitra a útvarů ministerstva

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení
Ing. Petr Hostek, MBA
Ing. Marcela Hrdá
Mgr. Tomáš Kubeš
PhDr. Miloš Růžička, Ph.D

ministr / pro kabinet ministra vnitra

Josef Smýkal
PhDr. Karel Šplíchal
Mgr. Radim Turek
Mgr. Roman Vaigel
Mgr. Vladimír Zimmel

Odbor tisku a public relations

PhDr. Jana Kasalová
Mgr. Petr Schlesinger
Helena Šášková

úsek náměstka ministra vnitra státní tajemník / pro personální
odbor

Bc. Filip Smola

Mgr. Zdeněk Boháč

Poradci

Předmět činnosti

odměna
100 Kč/hod. Celkem bylo vyplaceno
Poradenství v oblasti hrozby blackoutu.
5000 Kč.
35.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradenství v oblasti eGovernmentu a rozvoje poštovních služeb.
vyplaceno 175.000 Kč.
35.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti státu.
vyplaceno 175.000 Kč.
20.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradce v oblasti strategie, komunikace a krizového managementu.
vyplaceno 100.000 Kč.
20.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradenství v oblasti veřejné správy a komunální politiky.
vyplaceno 100.000 Kč.
25.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradenská činnost v oblasti fotbalového násilí.
vyplaceno 125.000 Kč.
50.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradce v oblasti bezpečnosti.
vyplaceno 250.000 Kč.
35.000 Kč/měs. Celkem bylo
Poradenské služby v oblasti právní, regionálního rozměru.
vyplaceno 175.000 Kč.
Poradenství v oblasti vnitřní bezpečnosti, finanční kriminalita, koncepce
35.000 Kč/měs. Celkem bylo
činnosti služby kriminální policie a vyšetřování.
vyplaceno 175.000 Kč.
Podpora činnosti a analýzy v oblasti mediálního prostředí v rámci
30.000 Kč/měs. Celkem bylo
rezortu MV, metodika komunikace pro manažery v oblasti public
vyplaceno 180.000,-Kč
relations.
Odborné činnosti spojené s problematikou komunální politiky a tvorba
35.000,- Kč/měs.
právních stanovisek a analýz v této oblasti.
do 31.12.2015
Námitkové a přestupkové řízení, připomínkování návrhů právních
25.000,- Kč/měs.
předpisů.
od 1.2.2015 do 31.12.2015
Poradce v oblasti analýzy informací vztahujících se ke komunální
10.000,- Kč/měs.
politice, poskytování informací v oblasti týkající se problematiky
do 31.8.2015
komunálních voleb.
Činnosti v oblasti mediační se zaměřením na práci s menšinami,
monitoring, zabezpečení informací mezi ústředním orgánem a orgány
státní správy a samosprávy. Zpracování výstupů pro ministra vnitra.
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30.000,- Kč/měs.
do 31.12.2015

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení
Mgr. Michal Marčík
Ing. František Plecháč
JUDr. Josef Budský
Ing. Alena Loudová
Mgr. Zdeňka Přenosilová
JUDr. Jitka Rybová

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Poradci

Předmět činnosti

Analytická činnost v oblasti parlamentní, vládní a legislativně právní
agendy.
Konzultace činností a výstupů pracoviště energetické inspekce odboru
správy majetku k provádění výkonu energetické inspekce resortu MV
dle § 13a zák.č.406/2000 Sb., v platném znění.
Posuzování správnosti postupů zadavatelů a právní poradenství v
oblasti veřejných zakázek.
Konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní činností
Ministerstva vnitra, zejména pro Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu.
Konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní činností
Ministerstva vnitra, zejména pro Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu.
Konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní činností
Ministerstva vnitra, zejména pro Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu.

odměna
10.000,- Kč/měs.
do 30.6.2015
100,- Kč/hod.
do 31.12.2015
150,- Kč/hod.
do 31.12.2015
15.000,- Kč za 60 hod.
5.000,- Kč za 20 hod.
10.000,- Kč za 40 hod.

JUDr.Ing. Josef Staša,CSc.

Konzultační a expertní činnost v souvislosti s legislativní činnosti MV.
Podíl na tvorbě návrhů nejsložitějších systémů právních úprav a
nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry
ČR nebo na tvorbě novelizací zákonů. Příprava koncepčních materiálů k
právním předpisům. Podíl na činnosti Poradního sboru ministra vnitra ke
správnímu řádu a Komise pro reformu správního řízení a správního
trestání. Zpracování expertních stanovisek k návrhům právních
předpisů. Podíl na činnosti resortních a meziresortních orgánů a komisí
realizujících koncepci výkonu a rozvoje veřejné správy v ČR.

360,- Kč/hod.
do 31.12.2015

JUDr. Jindřich Škoda

Poskytování konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní
činnosti MV, zejména pro Komisi pro reformu správního řízení a
správního trestání. Podíl na přípravě revizí právních předpisů
používaných při výkonu veřejné správy za účelem sjednocení procesní
úpravy a odstranění neodůvodněných odchylek od obecné procesní
úpravy. Podíl na řešení koncepčních otázek souvisejících s
připravovanou novou právní úpravou správního trestání a projednávání
základních koncepčních otázek k tomuto tématu.

360,- Kč/hod.
do 31.12.2015

Jméno a příjmení

Poradci

2

Předmět činnosti

odměna

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

Ing. Milan Vybíral, MBA
Ing. František Troják
Bc. Jana Novotná
Václav Jelen
Bc. Vladimír Brotánek
prof.Ing. Josef Basl CSc.
Karel Hájek
JUDr. Kamil Nedvědický
Ing. Martin Kuča

JUDr.Pavel Zářecký, CSc.

Ing. Jiří Pokorný

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení

Konzultační a expertní činnost v souvislosti s legislativní činnosti MV.
Podíl na tvorbě návrhů nejsložitějších systémů právních úprav a
nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry
ČR nebo na tvorbě novelizací zákonů. Příprava koncepčních materiálů k
právním předpisům. Podíl na činnosti Poradního sboru ministra vnitra ke
správnímu řádu a Komise pro reformu správního řízení a správního
trestání. Zpracování expertních stanovisek k návrhům právních
předpisů. Podíl na činnosti resortních a meziresortních orgánů a komisí
realizujících koncepci výkonu a rozvoje veřejné správy v ČR.
Konzultace v projektu "Optimalizace životních situací ve vztahu k
Registru práv a povinností".
Konzultace v projektu "Optimalizace životních situací ve vztahu k
Registru práv a povinností".
Konzultace v projektu "Optimalizace životních situací ve vztahu k
Registru práv a povinností".
Konzultace v projektu "Optimalizace životních situací ve vztahu k
Registru práv a povinností".
Konzultace v projektu "Optimalizace životních situací ve vztahu k
Registru práv a povinností".
Odborný poradce procesního modelování v projektu Podpora tvorby
standardů pro výkon agend VS.
Konzultační služby v oblasti konfigurace nastavení multimediálních
zařízení a mobilních zařízení, poradenství v oblasti zavádění nových
zařízení na poli telekomunikačních zařízení.
Poradenství v oblasti migrace a azylu.
Konzultace a analýzy České Pošty a.,s.
Konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní činností
Ministerstva vnitra- pro Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu,
spolupráce s Komisí pro reformu správního řízení a správního trestání,
podíl na tvorbě návrhů nejsložitějších systému právních úprav a
nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry
ČR, na tvorbě novelizací zákonů a stanovisek k návrhům právních
předpisů.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev
Integrovaného operačního programu (IOP) a ověřování a posuzování
věcného souladu technologického řešení s plánovaným stavem při
ukončení etapy projektu pro výzvy IOP č.3.6.7.8.9.10 vč. kontrol souladu
v době udržitelnosti projektů v těchto výzvách.

Poradci
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Předmět činnosti

360,- Kč/hod.
do 31.12.2015

250,- Kč/hod.
do 31.10.2015
250,- Kč/hod.
do 31.10.2015
250,- Kč/hod.
do 31.10.2015
250,- Kč/hod.
do 31.10.2015
250,- Kč/hod.
do 31.10.2015
27.500,- Kč/měs.
do 30.6.2015
200,- Kč/hod.
do 31.12.2015
235,- Kč/hod.
do 31.12.2015
276,- Kč/hod.
do 31.12.2015

55 000,- Kč/150 hod.
do 31.11.2015

400,- Kč/hod.
do 14.5.2015

odměna

Ing.Pavel Strnad

Ing. Tomáš Bauer

Ing.Ondřej Macek

kancelář prvního náměstka ministra
vnitra pro řízení sekce vnitřní
bezpečnosti

kancelář náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce informačních a
komunikačních technologií

JUDr. Petr Solský
Ing. Petr Osvald
Marek Görges

Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev
Integrovaného operačního programu (IOP) a ověřování posuzování
věcného souladu technologického řešení s plánovaným stavem při
ukončení etapy projektu pro výzvy IOP č.3.6.7.8.9.10 vč. kontrol souladu
v době udržitelnosti projektů v těchto výzvách.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev
Integrovaného operačního programu (IOP) a ověřování a posuzování
věcného souladu technologického řešení s plánovaným stavem při
ukončení etapy projektu pro výzvy IOP č.3.6.7.8.9.10 vč. kontrol souladu
v době udržitelnosti projektů v těchto výzvách.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev
Integrovaného operačního programu (IOP) a ověřování a posuzování
věcného souladu technologického řešení s plánovaným stavem při
ukončení etapy projektu pro výzvy IOP č.3.6.7.8.9.10 vč. kontrol souladu
v době udržitelnosti projektů v těchto výzvách.
Konzultace a analýzy na ICT projekty.
Podpora MV a osobní účast při vyjednávání s Evropskou komisí ve věci
implementace zákona o státní službě v ČR.
Konzultace a analýzy právních agend organizačních složek státu úseku
1. NMV.

400,- Kč/hod.
do 30.11.2015

400,- Kč/hod.
do 30.11.2015

400,- Kč/hod.
do 30.11.2015
276 Kč/hod - max. 265 000 Kč
(15.2. - 31.12.2015)
276 Kč/hod - 24 000 Kč
(1.2. - 28.2.2015)
150 Kč/hod - 9 000 Kč
(1.6.-21.6.2015)

Mgr. Bohdan Urban

Konzultační činnost související s rozvojem eGovernmentu a konzultační
činnost v oblasti řízení projektů Evropských strukturálních fondů.

300 Kč/hod./20 hod. týdně

Mgr. Pavel Novák

Konzultační činnost v oblasti mediálních výstupů vedoucích pracovníků
v oblasti ICT a eGovernmentu, příprava mediálních vystoupení NMV pro
IKT a dalších vedoucích pracovníků v rámci úseku náměstka ministra
vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií.

350 Kč/hod./20 hod. týdně

Ing. Ondřej Felix, CSc.
Alan Ilczyszyn
Ing. Robert Piffl
Ing. Jiří Volf, CSc.
JUDr. Michal Švorc

Poradenská činnost v oblasti eGovernmentu a projektů EU, spolupráci
při tvorbě návrhů legislativních změn v souvislosti s rozvojem
eGovernmentu pro úsek veřejné správy.
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti
telekomunikačních a informačních technologií, a to zejména v oblasti
budování sítí nové generace.
Poradenská činnost v oblasti eGovernmentu v součinnosti s
elektronickými formami dokumentů a souvisejícími právními předpisy,
poradenství v oblasti elektronické fakturace.
Konzultace a spolupráce na rozvoji státní správy a její informatizaci.
Poradenská činnost v oblasti tvorby legislativy pro eGovernment,
analýza stávajících právních předpisů eIDAS.

4

530 Kč/hod./20 hod. týdně
150 Kč/hod./9 hod. týdně
300 Kč/hod./20 hod. týdně
200 Kč/hod./20 hod. týdně
250 Kč/hod./20 hod. týdně
(činnost byla ukončena 14. 4. 2015)

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení
Ondřej Rudolf
Ing. Roman Vrba
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Michal Rada
odbor eGovernmentu
Ing. Pavel Matějka
Ing. Vladimír Weis
Ing. Alois Svoboda
odbor koncepce, architektury a
projektů informačních a
komunikačních technologií

Ing. Martin Verfel
Ing. Zdeněk Kyprý
Ing. Petr Švarc
Mgr. Tomáš Sekera, MBA

správa základních registrů

Mgr. Michaela Papírníková
Jurečková
Ing. Ondřej Felix, CSc.
RNDr. Petr Tiller

kancelář státního tajemníka - pro
kancelář ombudsmana Ministerstva
vnitra

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Mgr. Jan Váňa
JUDr. Miroslav Čížek
Bc. Jana Brabcová

Jméno a příjmení

Poradci

Předmět činnosti
Poradenství v oblasti tvorby strategií a rozvoje mobilních aplikací,
koordinace a dohled nad vývojem mobilních aplikací.
Odborné konzultace a koordinace komunikace v oblasti eGovernmentu
na úrovni krajů a obcí.
Odborné konzultace v oblasti eGovernmentu, příprava strategie ICT,
spolupráce na agendě Rady vlády pro informační společnost.
Konzultační a poradenská činnost v souvislosti s projekty a systémy
eGovernmentu. Problematika přístupnosti informací veřejné správy,
spolupráce v oblasti rozvoje publikování otevřených dat ve veřejné
správě, spolupráce na tvorbě a projednávání strategických a
metodických dokumentů MV pro oblast ICT a eGovernmentu,
spolupráce v rámci interoperability nástrojů eGovernmentu napříč
členskými státy EU.
Konzultační a poradenská činnost při tvorbě Akčního plánu
GeoInfoStrategie.
Zpracování a koordinace návrhů právních předpisů v oblasti
Informačních systémů veřejné správy.
Poskytování autorského dohledu nad informačním systémem o
datových prvcích (ISDP), konzultace při analýze podnětu v ISDP.
Technický poradce v projektu Zajištění infrastruktury pro operační
střediska záchranných složek IZS (Integrovaný záchranný systém).
Technický poradce v projektu Centrální místo služeb.
Technický poradce v projektu Agendový informační systém 3.
Vypracování odborného vyjádření včetně návrhu žádosti o konzultaci s
NBÚ.
Právní stanoviska ve věci zadávání veřejných zakázek, administrování
veřejných zakázek.
Konzultace k věcným a procesním změnám případné rozšíření
funkcionality systému Základních registrů, konzultace k vnitřním a
řídicím procesům Správy základních registrů.
Analytické práce související s řešením změn, analytické práce
související s vnitřními procesy a projekty Správy základních registrů.
Právní služby, stanoviska, právní analýzy, analýzy podání a jejich
řešení, administrace diskuzního fóra, příprava dopisů a dalších
písemností.

Poradci
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Předmět činnosti

odměna
200 Kč/hod./20 hod. týdně
(činnost ukončena 30. 6. 2015)
200 Kč/hod./20 hod. týdně
(činnosti ukončena 30. 4. 2015)
300 Kč/hod./20 hod. týdně

200,-Kč/hod.

248,-Kč/hod.
350,-Kč/hod.
200,-Kč/hod.
400 Kč/hodinu -182 400 Kč s DPH
(první pololetí 2015)
400 Kč/hodinu - 200 000 Kč s DPH
(první pololetí 2015)
315 Kč/hodinu - 78 120 Kč s DPH
(první pololetí 2015)
8 člověkodní při ceně 1 500 Kč za
hodinu = 116 160 Kč včetně DPH.
150 Kč /hod.
od 1.1.2015 do 26. 5. 2015 - 650
Kč/ hod., od 27. 5. 2015 520
Kč/hod.
od 1.1.2015 do 26. 5. 2015 - 550
Kč/ hod., od 27. 5. 2015 - 350
Kč/hod.
216 000,- Kč vč. DPH

odměna

kancelář náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce sociálního,
zdravotnického a právního
zabezpečení, bezpečnostního
výzkumu a projektového řízení - pro
Vyšší policejní školu a Střední
policejní školu Ministerstva vnitra v
Holešově

Ing. Hana Divišová

Konzultace ke způsobu oceňování nemovitostí a pozemků a technická
pomoc.

2 000,- Kč vč. DPH

Ing. Martin Zálešák, CSc.

Stanovisko k dosaženým přínosům akce "Zateplení a výměna oken
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy (VPŠ a SPŠ) Ministerstva
vnitra v Holešově - II etapa."

15 000,- Kč vč. DPH

Michal Fianta

Projektové práce na akci "Stavební oprava na objektu B3", areál VPŠ a
SPŠ v Holešově.

98 000,- Kč vč. DPH

Poradní orgány ministerstva vnitra a útvarů ministerstva
Název orgánu

Rozkladová komise
ministra vnitra.

Člen orgánu

Poradní orgány

Předmět činnosti

odměna

JUDr. Jaroslav Peca

Celková částka 2856,-Kč vč. DPH

Doc. JUDr. Helena Prášková

Celková částka 3570,-Kč vč. DPH

JUDr. Jarmila Kuželová

Celková částka 2856,-Kč vč. DPH

JUDr. Jan Wagner

Celková částka 2856,-Kč vč. DPH

JUDr. Svatava Vronská

Celková částka 4998,-Kč vč. DPH

Mgr. Ing. David Bohadlo
JUDr. Miroslav Duchoň

Projednávání rozkladů podaných proti rozhodnutí Ministerstva vnitra,
podnětů k přezkumnému řízení a návrhu na opatření proti nečinnosti v
působnosti Ministerstva vnitra, řízení jednání rozkladové komise.

Celková částka 2142,-Kč vč. DPH
Celková částka 4998,-Kč vč. DPH

JUDr. Robert Bezděk, CSc.

Celková částka 3570,-Kč vč. DPH

Mgr. Ludvík Matoušek

Celková částka 2856,-Kč vč. DPH

JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.

Celková částka 2856,-Kč vč. DPH

JUDr. Pavel Vetešník

Celková částka 2856,-Kč vč. DPH

JUDr. Ing. Libor Morávek,
Ph.D., LLM

Celková částka 4284,-Kč vč. DPH

Poradní orgány
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Název orgánu

Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v létech
2015 - 2020

Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v létech
2016 - 2021

Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v létech
2016 - 2021

Člen orgánu
Doc. JUDr. Eva Horzinková Ph.D.
Mgr. Pavlína Kroupová
JUDr. et. Mgr. Luboš Jemelka,
Ph.D.
JUDr. Mgr. Jakub Vlček
PaedDr. Jan VYKOUKAL
Mgr. Miloslav KOUDELNÝ
plk. Ing. Jiří CHALUPA
pplk. JUDr. Martin BOHMAN
doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ
pplk. Ing. Michal VALÍK
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Mgr. Hana NISSEROVÁ
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.
Ing. Vladimír SLOUP, CSc.
doc. RNDr. Svatopluk CIVIŠ, CSc.
doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.
JUDr. Richard HLAVATÝ
Ing. Michal PEŠAN
Ing. Miroslav URBAN
Bc. Jan SCHNEIDER
PaedDr. Jan VYKOUKAL
pplk. JUDr. Martin BOHMAN
plk. Ing. Jiří CHALUPA
PhDr. Štěpán VYMĚTAL, Ph.D.
doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
Ing. Michal PEŠAN
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Richard MICHÁLEK
doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.

Předmět činnosti

odměna
Celková částka 1428,-Kč vč. DPH
Celková částka 3570,-Kč vč. DPH
Celková částka 2856,-Kč vč. DPH
Celková částka 2142,-Kč vč. DPH

Schvalování výstupů z jednání. Posuzování plánů programu. Hodnocení
realizace programu. Posuzování a doporučení ke schválení závěr
hodnocení programu. Hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Zpracování pořadí návrhů
projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích a předávání poskytovateli. Hodnocení výsledků projektů.

Provádění strategických rozhodnutí v oblasti řízení programu a
doporučení další zacílení programových aktivit. Vyjádření k výzkumným
potřebám předloženým orgány státní správy. Schvalování seznamu
výzkumných potřeb doporučených k realizaci. Vyjádření se k průběžným
zprávám o stavu programu. Vyjádření se k průběhu řešení jednotlivých
projektů. Hodnocení realizace programu. Posuzování a doporučení ke
schválení závěrečného hodnocení programu. Schvalování výstupů
jednání. Hodnocení výsledků projektů a provádění závěrečných
hodnocení.
Provádění strategických rozhodnutí v oblasti řízení programu a
doporučení další zacílení programových aktivit. Vyjádření k výzkumným
potřebám předloženým orgány státní správy. Schvalování seznamu
výzkumných potřeb doporučených k realizaci. Vyjádření se k průběžným
zprávám o stavu programu. Vyjádření se k průběhu řešení jednotlivých
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Celková částka 75 000,- Kč vč.
DPH

Celková částka 84 000,- Kč vč.
DPH

Celková částka 84 000,- Kč vč.
DPH

Název orgánu

Člen orgánu
Bc. Jan SCHNEIDER
Ing. Miroslav URBAN

Poradní orgány

Předmět činnosti

odměna

Hodnocení realizace programu. Posuzování a doporučení ke schválení
závěrečného hodnocení programu. Schvalování výstupů jednání.
Hodnocení výsledků projektů a provádění závěrečných hodnocení.

Celková částka 84 000,- Kč vč.
DPH

Služby poradenských společností pro útvary ministerstva
Poradenské společnosti

Název
M solution, s.r.o.
Znalecká kancelář Dr. Ludvíka
s.r.o.

BDO IT a. s.

CORTIS Consulting s.r.o.

Pro: kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
Předmět činnosti
Služby

odměna
8 člověkoden při ceně 1 500 Kč za
Konzultační a analytické práce
Konzultační a analytické práce podle aktuálních požadavků objednatele.
1 hodinu = 116 160 Kč vč. DPH.
Konzultace k posouzení relevantnosti zhodnocení utajovaných dat v
souladu se zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a to v
98 000 Kč bez DPH resp. 118 950
Konzultace
souvislosti s vypsáním nadlimitních veřejných zakázek na podporu a
včetně DPH.
rozvoj základních registrů.
Uvedené služby zejména spočívají v následujících činnostech: a) Přijetí
požadavku veřejného zadavatele; b) Ověření správnosti předloženého
Předmětem veřejné zakázky je
požadavku veřejného zadavatele proti ceníku společnosti Microsoft v
poskytování služeb podpory
objednávkovém portálu MV; c) Konverze požadavku veřejného
realizace veřejných zakázek v
zadavatele do prostředí objednávkového portálu MV; d) Přenesení
490.000 Kč bez DPH tj. 592.900,souvislosti s uzavřením Rámcové
minitendrů do prostředí elektronického tržiště Gemin; e) Publikace
Kč včetně DPH.
smlouvy na pořizování licencí k
minitendrů; f) Ověření výsledků minitendrů; g) Zpracování Prováděcí
produktům Microsoft (tzv.
smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
minitendrů).
Microsoft do finální podoby; h) Finální administrace Prováděcí smlouvy k
Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft.
Činnost podnikatelských,
finančních, organizačních a
ekonomických poradců;
poskytování software a poradenství
v oblasti hardware a software;
zpracování dat, služby databank,
správa sítí; pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti.

Konzultační služby poskytované v rámci předprojektové přípravy
projektu s názvem Pilotní ověření standardizace - Agenda A 121
Živnostenské podnikání, spolupráce zejména při tvorbě zadávací
dokumentace a věcného obsahu zadávacího řízení realizovaného v
rámci projektu.

Poradenské společnosti
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cena za člověkoden:
4.000,- Kč bez DPH, tj. 4.840,- Kč s
DPH, maximální sjednaná cena
92.000,- Kč bez DPH, tj. 111.320,Kč s DPH.

Název
3S.cz, s. r. o.

3S.cz, s. r. o.

PADCOM, s. r. o.

Grand Thornton Advisory s.r.o.

Deloitte Advisory s.r.o.

Služby
odměna
Předmět činnosti
Výroba, obchod a služby
cena za člověkoden: 14.000,-Kč
bez DPH, tj. 16.940,- Kč s DPH,
neuvedené v přílohách 1 až 3
Konzultační služby poskytované v návaznosti na realizaci projektu
celková maximální sjednaná cena
živnostenského zákona; pronájem
"Dohledové centrum eGovernmentu".
98.000,- Kč bez DPH, tj. 118.580,nemovitostí, bytů a nebytových
Kč s DPH.
prostor.
Výroba, obchod a služby
Konzultační služby poskytované v souvislosti s akceptací plnění Části 1
cena za člověkoden: 14.000,-Kč
neuvedené v přílohách 1 až 3
Smlouvy o dílo na vytvoření Dohledového centra MV pro provoz ICT
bez DPH, tj. 16.940,- Kč s DPH,
živnostenského zákona; pronájem systémů a kybernetickou bezpečnost (SOCCR) dle č. j. MV-161698celková maximální sjednaná cena
nemovitostí, bytů a nebytových
16/EG-2014; dodání technického projektu a návrh sjednocení
98.000,- Kč bez DPH, tj. 118.580,prostor.
provozních dohledů IS.
Kč s DPH.
Pro: kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
Konzultační služby poskytované za účelem navržení a ověření možnosti
živnostenského zákona; pronájem
anonymizace a úpravy PDF dokumentů v rámci MV za účelem
celková cena: 47.500,- Kč bez
nemovitostí, bytů a nebytových
odstranění jejich citlivého obsahu včetně vyhotovení Cost Benefit
DPH, tj. 57.475,- Kč s DPH.
prostor bez poskytování jiných než
Analýzy takového řešení.
základních služeb spojených s
pronájmem.
Konzultační služby poskytované v návaznosti na plnění cílů
cena za člověkoden: 12.000,-Kč
Výroba, obchod a služby
Strategického rámce rozvoje ČR pro období 2014-2020; zhodnocení
bez DPH, tj. 14.520,- Kč s DPH,
neuvedené v přílohách 1 až 3
výstupů stávajících projektů realizovaných v rámci elektronizace veřejné celková maximální sjednaná cena
živnostenského zákona.
správy.
116.160,- Kč s DPH.
Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence;
daňové poradenství;
výroba, obchod a služby neuvedené
Konzultační služby pro účely posouzení ICT koncepce v oblasti
v přílohách 1 až 3 živnostenského
elektronizace veřejné správy a projektů včetně zpracování cost / benefit
zákona; oceňování majetku pro věci
analýzy.
movité, věci nemovité, nehmotný
majetek, finanční majetek, podnik;
pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor.

Accenture Central Europe B.V.,
organizační složka

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

Konzultační služby poskytované v návaznosti na projekt Procesní
modelování agend (PMA). Obsahem těchto konzultací je příprava
prezentačních materiálů, analýza a příprava dat, aktivní účast na
prezentacích dle požadavků objednatele.

MIM Consulting, s. r. o.

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

Konzultační a poradenské služby v oblasti předprojektové činnosti,
příprava oponentních materiálů pro strategie eGovernmentu, zajišťování
sběru informací pro strategie, účast na iniciačních jednáních.

Poradenské společnosti
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cena za člověkoden: 5.500,-Kč bez
DPH, tj. 6.655,- Kč s DPH, celková
maximální sjednaná cena
1.980.000,- Kč bez DPH, tj.
2.395.800,- Kč s DPH.

cena za člověkoden: 12.000,-Kč
bez DPH, tj. 14.520,-,- Kč s DPH,
celková maximální sjednaná cena
108.900,- Kč s DPH.
celková cena: 128.700,- Kč bez
DPH, tj. 155.727,- Kč s DPH.

Název
Grant Thornton Valuations s.r.o.
Grant Thornton Valuations s.r.o.
Grant Thornton Valuations s.r.o.

Předmět činnosti

Služby
Smlouva o dílo - znalecký posudek na cenu obvyklou konzultačních
Konzultační služby.
služeb komunikační infrastruktura veřejné správy.
Smlouva o dílo - znalecký posudek na cenu obvyklou nájmu prostor s
Konzultační služby.
vysokou mírou zabezpečení pro umístění 14 ks racků CMS 2.0.
Výroba, obchod a služby
Znalecký posudek na rozsah plnění a cenu v místě i čase obvyklou pro
neuvedené v přílohách 1 až 3
projekt "A121 Živnostenské podnikání" a odborné posouzení ceny
živnostenského zákona.
plnění v místě a čase obvyklém pro projekt "Personální portál".
Pro: kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

RNDr. Petr Tiller, IČ : 02327571

Konzultační služby.

Odborné konzultační služby v oblasti ICT a pro podporu jednotlivých
ICT projektů.

RNDr. Eva Sovjáková, IČ:
41177070

Konzultační služby.

Konzultační služby v rámci projektu Geoinfostrategie.

Ing. Jiří Krump, IČ 75459779

Konzultační služby.

Konzultační služby týkající se realizace projektu "Pilotní ověření
standardizace (agenda A121 ŽP) a poskytování konzultačních služeb
týkajících se koncepčních a strategických materiálů o eGovernmentu.

Ing. Pavel Stánek, IČ: 64887952

Konzultační služby.

Ing. Alois Svoboda, IČ 11351926

Konzultační služby.

Ing. Pavel Tesař, IČ: 87154773

Konzultační služby.

Konzultační služby týkající se zpracování podkladů pro hodnocení
výkonu agend veřejné správy na základě analýzy zákonů souvisejících s
danými agendami.
Konzultační služby v oboru ICT týkající se odborné technické podpory
informačních systémů ISoISVS a ISDP provozovaných MV a podpůrná
analytická činnost v oblasti provozu těchto systémů.

odměna
celková cena 42.350,- Kč s DPH
celková cena 72.600,- Kč s DPH
celková cena: 97.500,- Kč bez
DPH, tj. 117.975,- Kč s DPH.
1000 Kč/hodina při celkovém
rozsahu 99 hodin. Max. sjednaná
cena 99.000 Kč, vyčerpáno.
celková cena: 99.000,- Kč bez
DPH, nebylo plněno
hodinová sazba: 900,- Kč bez DPH,
tj. 1.089,- Kč s DPH, maximální
sjednaná cena 99.000,- Kč bez
DPH, tj. 119.790,- Kč s DPH,
vyčerpáno 99.000,-Kč
celková cena: 99.000,- Kč bez
DPH.
celková cena: 99.000,- Kč bez
DPH.

cena za hodinu: 1.150,-Kč bez
Konzultační služby v oblasti technického řešení projektů eGovernmentu,
DPH, tj. 1.391,50,- Kč s DPH,
zejména projektu "Personální portál" ve spojení s připravovaným
celková maximální sjednaná cena
portálem pro státní službu a informačním systémem Czech POINT.
96.600,- Kč bez DPH, tj. 116.886,Kč s DPH.

Poskytování konzultačních a
Odborné konzultační a poradenské služby a realizace činností v
Česká pošta, s.p., Odštěpný závod
poradenských služeb projektu KIVS souvislosti s projektem KIVS (komunikační nfrastruktura veřejné správy)
ICT služby
a služeb ICT 2015-2016.
a dalšími projekty z oblasti ICT a poskytnutí služby migrace operátorů.
Poradenství a vzdělávání. Správa
a rozvoj samostatných a
IQS – International Quality
integrovaných systémů řízení.
Oponentura specifikace a definice projektu "Zavedení systému
Services, s.r.o. se sídlem Opuková
Organizační, procesní a informační
managementu kvality v Ministerstvu vnitra".
1430, 251 68 Kamenice –
analýzy, řízení, revize a změny
Olešovice, IČO: 27929744
dokumentace a správa systému
řízení organizace.
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Celková hodnota smlouvy
68.702.832,- Kč s DPH.

30.000,-Kč, bez DPH

Poradenské společnosti

Název
Institut regionálních informací,
s.r.o., se sídlem Brno, Žabovřesky,
Chládkova 989/2, PSČ 616 00, IČ:
255 85 991, obchodní společnost
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 35601.
Dolmen servis, s.r.o., se sídlem
Praha 2, Anny Letenské 1120/17,
IČ: 615 01 107, obchodní
společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka
30759.
XP invest, s.r.o., se sídlem Praha 2,
Vinohrady, Mánesova 1374/53,
PSČ 120 00, IČ: 284 62 572,
obchodní společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 143295.

sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů, pro: Centrum sportu Ministerstva vnitra , s.r.o..
Předmět činnosti
Služby

Znalecká činnost.

Oceňování majetku.

Oceňování majetku pro věci
nemovité, znalecký ústav.

odměna

Znalecké ohodnocení nebytových prostor.

9.075,- Kč včetně DPH.
Jednorázová odměna.

Znalecké ohodnocení hodnoty zdravotnických přístrojů.

52.030,- Kč včetně DPH.
Jednorázová odměna.

Znalecké ohodnocení nepotřebných pozemků k.ú. Břevnov.

38.000,- Kč s DPH. Jednorázová
odměna.

sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů, pro: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Předmět činnosti
Služby

Název
odměna
TEMPEST CZECH s.r.o., IČ: 250
Sjednaná odměna v částce ve výši
94 670, se sídlem Praha 2, Nové
649.950,- Kč bez DPH. za 65 tzv.
Poradenská a konzultační činnost, Smlouva o poskytování služeb v oblasti odborné podpory uživatelů při
Město, Lazarská 11/6, PSČ 120 00,
člověkodnů (termín ze smlouvy –
zpracování odborných studií
zahájení produktivního provozu systému EKIS (SAP), formou poskytnutí
obchodní společnost zapsaná
výkon práce jedné osoby v jednom
a posudků. Poradenství pro SAP řešitelské a konzultační kapacity v oblasti podpory managementu
v obchodním rejstříku vedeném
dni, max. 8 hod./jeden den).
ERP software.
společnosti projektového týmu, klíčových a koncových uživatelů.
Městským soudem v Praze, oddíl
Celkem vyplacena částka ve výši
C, vložka 49137.
786.440,- Kč včetně DPH.
sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů, pro: samostatné oddělení zřizovatelských funkcí
M.C.TRITON, spol. s r.o., se sídlem
Praha 6, Evropská 46/176a, PSČ
16000, IČ: 496 22 005, obchodní
společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 24526.

Poradenství v oblasti
managementu.

Provedení poradenské služby „Workshop pro management MV a
ZSMV“ konaný dne 17. 6. 2015“ včetně zpracování výstupů taktické a
strategické komunikační strategie.
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48.000,- Kč, včetně DPH.

Služby advokátů a advokátních kanceláří pro úhrady ministerstva
Advokáti a advokátní kanceláře

Pro: kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
Název

Typ závazku

HVH LEGAL advokátní kancelář s.
r.o.

smlouva

HVH LEGAL advokátní kancelář s.
r.o.

Havel, Holásek & Partners s.r.o.

smlouva

Finanční plnění (celková sjednaná
částka)
1 990 000 Kč bez DHP, hodinová
sazba 1 900 Kč bez DPH, k 30. 3.
Poskytování právních služeb v oblasti ICT projektů a veřejných zakázek.
2015 bylo zaplaceno 462 099 Kč
včetně DPH.
Služby

Vyhotovení zadávací dokumentace k nadlimitním veřejným zakázkám.

smlouva

Poskytování právních služeb v oblasti ICT projektů a veřejných zakázek

Advokátní kancelář - JUDr. Bartoň
Miroslav

smlouva

Expertní právní služby při zastupování Ministerstva vnitra České
republiky ve sporu se společností CZECH POINT 101 s.r.o. o užívání
ochranné známky a názvu CZECH POINT.

Mgr. Michal Mazel, advokát

smlouva

Poskytování expertních právních služeb souvisejících s právními
aspekty a pro zajištění projektu CMS a ITS.

Rámcová smlouva č. j. MV-33580126/VZ-2012 na zajištění právních
služeb pro Ministerstvo vnitra ČR v
projektech IOP a OPLZZ a v oblasti
informačních a komunikačních
technologií. Uzavřena s ROWAN
LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
Mgr. Michal Mazel, advokát, MT
Legal s.r.o. advokátní kancelář a
Becker a Poliakoff, s.r.o. advokátní
kancelář.
HVH LEGAL advokátní kancelář s.
r.o.
HVH LEGAL advokátní kancelář s.
r.o.
Mgr. Ingrida Potočková

rámcová smlouva

smlouva
smlouva
DPČ

Zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v
projektech IOP a OPLZZ a v oblasti informačních a komunikačních
technologií.

Poskytování expertních právních služeb pro projekt KIVS (komunikační
infrastrukutura veřejné správy.
Expertní posouzení aplikace § 18, odst. 1 písm. d) pro umístění CMS
2.0.
Poskytování expertních právních služeb. Zejména u smluv s dodavateli
IT služeb.
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52 hodin * 1 900 Kč hodinová sazba
bez DPH = 98 800 Kč bez DPH
resp. 119 548 Kč včetně DPH.
1 990 000 Kč bez DHP, hodinová
sazba 1 900 Kč bez DPH, k 30. 6.
2015 bylo zaplaceno 231 050 Kč
včetně DPH.
484.000,- Kč s DPH, hodinová
sazba 2.299,- Kč s DPH, plnění v
roce 2015 48.853,75 Kč s DPH
484.000,- Kč s DPH, hodinová
sazba 1.694,-Kč s DPH, finanční
plnění v roce 2015 - 72.508,- Kč s
DPH.

Celková částka za právní služby
poskytnuté na základě Rámcové
smlouvy prostřednictvím průběžně
realizovaných minitendrů
nepřesáhne částku 20.170.000 Kč
bez DPH.

celková cena 119.548,- Kč s DPH
celková cena 43.560,- Kč s DPH
242 Kč/hodinu - 76 160 Kč s DPH
(celkem za první pololetí 2015)

Advokáti a advokátní kanceláře

Pro: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Název
JUDr. Marie Beránková, advokát,
IČ: 662 17 423, se sídlem Praha 1,
Žitná 1633/47, PSČ 110 00,
zapsaná v České advokátní komoře
pod evidenčním číslem 03257.

Typ závazku

Služby

Smlouva o poskytování právních
služeb ze dne 5. února 2013.

Nakládání s majetkem, ke kterému přísluší právo hospodařit BS MV
(návrhy smluv o prodeji bytového objektu v České Kubici, bezúplatné
převody pozemků bezprostředně souvisejících s pozemky bytových
družstev, kterým byly prodány bytové objekty) a jednání s příslušnými
katastrálními úřady.

Finanční plnění (celková sjednaná
částka)
120.000,- Kč.
1.000,- Kč/hod., max. do 20.000,Kč/ měs.+ paušální náhrada
hotových výdajů 300,- Kč měsíčně
vč. DPH

Advokáti a advokátní kanceláře

Pro: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, s.p.o.
Název

Typ závazku

Společná advokátní kancelář
Wimětal & Pilařová, sdružení, se
sídlem Brno, Veveří, Údolní 388/8,
PSČ 602 00 (Členové sdružení Mgr. Smlouva o poskytování právních
služeb. Předmět smlouvy je
Lukáš Wimětal,
zejména řešení možných
advokát, IČ: 614 49 407, zapsaný v
negativních dopadů z titulu
České advokátní komoře pod
evidenčním číslem 09417, a JUDr. ukončené Nájemní smlouvy, jejíž
předmětem byl nájem lázeňských
Helena Pilařová, advokát, IČ: 662
domů.
51 401, zapsaná v České advokátní
komoře pod evidenčním číslem
09303).

Služby
Služby:
- poskytování porad a konzultací,
- příprava a sepisování potřebných písemností,
- zastupování při konkrétních jednáních,
- zastupování před orgány činnými v trestním řízení, soudními a
správními orgány,
- příprava sepisování smluvních dokumentů,
- komunikace se soudními znalci,
- zabezpečení dalšího právního servisu.
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Finanční plnění (celková sjednaná
částka)

Smluvní odměna za poskytnutí
právních služeb 1.750,- Kč/hod. bez
21 % DPH.
Za I. pololetí 2015 – vyplaceno
1.069.339,- Kč včetně 21 % DPH.

Advokáti a advokátní kanceláře

Pro: odbor správy majetku Ministerstva vnitra
Název

Typ závazku

Společná advokátní kancelář
Wimětal & Pilařová, sdružení, se
sídlem Brno, Veveří, Údolní 388/8,
PSČ 602 00 (Členové sdružení Mgr.
Lukáš Wimětal,
advokát, IČ: 614 49 407, zapsaný v
České advokátní komoře pod
evidenčním číslem 09417, a JUDr.
Helena Pilařová, advokát, IČ: 662
51 401, zapsaná v České advokátní
komoře pod evidenčním číslem
09303).

Smlouva o poskytování právních
služeb ze dne 15. října 2014,
uzavřena s Odborem veřejných
zakázek a centrálních nákupů
Ministerstva vnitra.

Služby

Jednorázové využití služeb advokátní kanceláře (právní poradenství).

Finanční plnění (celková sjednaná
částka)

Za služby poskytnuté Odboru
správy majetku Ministerstva Vnitra
byla advokátní kanceláři uhrazena
odměna za poskytnutí právních
služeb ve výši 137.638,- Kč včetně
21 % DPH.

Advokáti a advokátní kanceláře

Pro: Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.
Název
JUD. Karel Krůfa, advokát, IČ: 662
16 826, se sídlem Praha 4,
Kunratice,
Dobronická 1257,
PSČ 148 00, zapsaný v České
advokátní komoře pod evidenčním
číslem 03164.

Typ závazku

Smlouva o poskytování právních
služeb.

Služby
Služby:
- kontrola a uzavírání smluv,
- vymáhání pohledávek,
- konzultace a poradenství k právním otázkám,
- sledování zásadních novel zákonů a právních předpisů týkajících se
činnosti Tiskárny Ministerstva vnitra.

Finanční plnění (celková sjednaná
částka)
Paušální odměna
20.000,-Kč měsíčně
plus DPH,
celkem uhrazena částka 80.000,Kč plus 21 % DPH.

Advokáti a advokátní kanceláře

Pro: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Název

Typ závazku

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

smlouva

Služby
Právní zastupování školy v soudním sporu s bývalým nájemcem
nebytových prostor školy a pracovně-právní spor.
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Finanční plnění (celková sjednaná
částka)
25 782,-Kč vč. DPH

