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 ve znění novel
Údaje za I. pololetí roku 2016

Služby poradců ministra vnitra a útvarů ministerstva
Poradci
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení
Mgr. Zdeněk Boháč

MINISTR

Předmět činnosti
Činnosti v oblasti mediační se zaměřením na práci s menšinami,
monitoring, zabezpečení informací mezi ústředním orgánem a orgány
státní správy a samosprávy, vyhotovování výstupů pro ministra vnitra.

odměna
180 000 Kč
70 000 Kč
smlouva byla ukončena 29. 2. 2016

Ing. Marcela Hrdá

Poradenství v oblasti eGovernmentu a rozvoje poštovních služeb.

Mgr. Tomáš Kubeš

Poradenská činnosti v oblasti bezpečnosti státu.

210 000 Kč

Vojtěch Mynář

Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti dopravy.

228 000 Kč

Michal Rada

Poradenská činnost v oblasti eGovernmentu a přístupnosti ve věci osob
se zdravotním postižením.

90 000 Kč

PhDr. Miloš Růžička, Ph.D.

Poradce v oblasti strategie, komunikace a krizového managementu.

120 000 Kč

Mgr. Petr Schlesinger

Odborné činnosti spojené s problematikou komunální politiky a tvorba
právních stanovisek a analýz v této oblasti.

210 000 Kč

Bc. Filip Smola

Analýzy informací vztahujících se ke komunální politice, poskytování
informací v oblasti týkající se problematiky komunálních voleb.

60 000 Kč

Helena Šášková

Námitkové a přestupkové řízení, připomínkování návrhů právních
předpisů.

150 000 Kč

PhDr. Karel Šplíchal

Poradenská činnost v oblasti fotbalového násilí.

150 000 Kč

Mgr. Václav Váchal

Konzultace auditních výstupů (externích, interních), bezpečnostní
problematika, vzdělání.

120 000 Kč

JUDr. Jindřich Urban
STÁTNÍ TAJEMNÍK
PhDr. Ladislav Bukovszky

Konzultační a poradenská činnost v oblasti zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, účast ve
výběrových komisích.
Metodická a konzultační činnost v oblasti zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, realizace výběrových řízení, účast ve
výběrových komisích.
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14 000 Kč
9 500 Kč

Ing. Miroslav Jeník

Konzultační a poradenská činnost v oblasti zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, realizace výběrových řízení, účast ve výběrových
komisích.

90 000 Kč

Mgr. Natália Schwab Figusch

Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti personalistiky,
analýza vzdělávacích potřeb na MV.

40 600 Kč

JUDr. Petr Tomek

Konzultační a poradenská činnost v oblasti zákona č. 361/2003 Sb., č.
262/2006 Sb. a č. 234/2014 Sb.

131 000 Kč

JUDr. Antonín Kottnauer

Konzultační a poradenská činnost v oblasti zákona o státní službě.

45 714 Kč

JUDr. Milan Babičík

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

22 500 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

60 000 Kč

STÁTNÍ TAJEMNÍK

STÁTNÍ TAJEMNÍK
odbor personální

Mgr. Veronika Beerová
JUDr. Eva Burešová
Mgr. Jiří Ceé
JUDr. Andrea Fáberová

STÁTNÍ TAJEMNÍK
odbor správní

JUDr. Josef Gebhart
JUDr. Jan Chudoba
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka
JUDr. Jan Kněžínek
Mgr. Marie Kotrlá
JUDr. František Kubalík
JUDr. Ivana Kůtová
Mgr. Miroslava Leflerová
Mgr. Jan Mandík

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

60 000 Kč

24 125 Kč
8 625 Kč
31 125 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

60 000 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

55 750 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

24 625 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

9 500 Kč
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54 875 Kč

55 750 Kč

24 625 Kč

22 750 Kč

Mgr. Zdeněk Mandík
JUDr. Václav Mastný

22 750 Kč
Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Mgr. Ivana Nová
Mgr. František Papáček
Mgr. Rudolf Rys
JUDr. Lukáš Sadecký
STÁTNÍ TAJEMNÍK
odbor správní
JUDr. Magdaléna Šebková
Mgr. Gabriel Šíp
Mgr. Jan Šmejkal
Mgr. Jaroslav Švoma
JUDr. Jindřich Urban
JUDr. Pavel Vetešník
JUDr. Mgr. Jakub Vlček
JUDr. Václav Vosecký

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO STÁTNÍ SLUŽBU

24 125 Kč
40 500 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

9 500 Kč
28 500 Kč
46 250 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

40 500 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

43 375 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

66 000 Kč

Výkon funkce člena Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
podle § 170a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

31 125 Kč

60.000 Kč

51 625 Kč

54 875 Kč

33 000 Kč

JUDr. Jindřich Škoda

Odborná kontrola znění otázek a odpovědí k obecné části úřednické
zkoušky, poradenství v souvislosti s úřednickou zkouškou.

14 580 Kč

Mgr. Jan Grinc

Odborná kontrola znění otázek a odpovědí k obecné části úřednické
zkoušky, poradenství v souvislosti s úřednickou zkouškou.

46 440 Kč

Mgr. Helena Svobodová

Odborná kontrola znění otázek a odpovědí k obecné části úřednické
zkoušky, poradenství v souvislosti s úřednickou zkouškou.

13 440 Kč
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PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI
odbor bezpečnostní politiky a
prevence kriminality

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI
odbor bezpečnostní politiky a
prevence kriminality

Ing. Martin Kuča

Konzultace a analýza materiálů České pošty, s.p.

142 416 Kč

JUDr. Petr Solský

Kyberbezpečnost a audit národní bezpečnosti.

74 244 Kč

Ing. Jaromír Felcman

Konzultační a poradenská činnost v oblasti mezinárodní spolupráce a
EU.

28 048 Kč

JUDr. Kamil Nedvědický

Poradenství v oblasti migrace a azylu.

12 455 Kč

Ivana Holá

Konzultační a poradenské činnosti v oblastech svěřených do působnosti
oddělení organizace a koordinace kanceláře prvního náměstka ministra
vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti.

21 560 Kč

Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. člen
pracovní skupiny Auditu národní
Odborné konzultace řídícímu výboru Auditu národní bezpečnosti.
bezpečnosti

12 000 Kč

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.člen
pracovní skupiny Auditu národní
bezpečnosti

Odborné konzultace řídícímu výboru Auditu národní bezpečnosti.

12 000 Kč

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. člen
pracovní skupiny Auditu národní
bezpečnosti

Odborné konzultace řídícímu výboru Auditu národní bezpečnosti.

16 000 Kč

Bc. Jakub Janda

Zpracování odborných podkladů a vstupů potřebných pro zpracování
vybraných kapitol Auditu národní bezpečnosti.
Oponentura vytvořeného textu v oblasti působení cizí moci.

10 000 Kč

RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Zpracování odborných podkladů a vstupů potřebných pro zpracování
vybraných kapitol Auditu národní bezpečnosti.
Oponentura vytvořeného textu v oblasti hybridní hrozby a jejich vliv na
bezpečnost občanů.

10 000 Kč

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Zpracování odborných podkladů a vstupů potřebných pro zpracování
vybraných kapitol Auditu národní bezpečnosti.
Oponentura vytvořeného textu v oblasti terorismu.

10 000 Kč

PhDr. Daniel Topinka Ph.D.

Přednášející na semináři "Terorismus" v rámci Auditu národní
bezpečnosti.
Poradenská činnost v oblasti národnostních menšin.

10 000 Kč

Ing. Zdeněk Kalvach

Ing. Zdeněk Truhlář

Přednášející na semináři "Terorismus" v rámci Auditu národní
bezpečnosti.
Poradenská činnost v oblasti ochrany měkkých cílů před teroristickými
útoky.
Přednášející na semináři "Terorismus" v rámci Auditu národní
bezpečnosti.
Poradenská činnost v oblasti bezpečnost civilního letectví a aktuální
opatření na letišti Václava Havla v Praze.

4

10 000 Kč

10 000 Kč

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI
odbor bezpečnostní politiky a
prevence kriminality

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY A ARCHIVNICTVÍ
odbor archivní správy a spisové
služby

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY A ARCHIVNICTVÍ
NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
EKONOMIKY, STRATEGIÍ A
EVROPSKÝCH FONDŮ
samostatné oddělení strategií a
ESIF

Radko Hodkovský, M.S.E.

Přednášející na semináři "Terorismus" v rámci Auditu národní
bezpečnosti.
Evropský rozměr, poradenská činnost v oblasti boje proti terorismu.

10 000 Kč

Alexandr Mitrofanov

Přednášející v rámci medializace práce Auditu národní bezpečnosti k
tématu hrozby propagandy a působení cizí moci.

12 000 Kč

PhDr. Jaroslav Naď

Přednášející v rámci medializace práce Auditu národní bezpečnosti na
téma Slovenská zkušenost s opatřeními proti propagandě.

12 000 Kč

Ing. Ivan Semerák

konzultace a poradenství v oblasti ICT.

90 000 Kč

Mgr. Bc. Radka Paulová

Zabezpečení agendy nájemníků-smlouvy, v souvislosti s rekonstrukcí
kláštera Augustiniánů, poradenství při zpracování JŘBÚ a bankovních
záruk k 2. etapě, zpracování předběžného oznámení - 3. etapa
rekonstrukce kláštera.

9 750 Kč

Jan Zikl

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

38 410 Kč

Za předmětné období nebylo nijak
čerpáno. Celková předpokládaná
odměna činí max. 30 000 Kč, se sazbou
248 Kč na hodinu.

Ing. Jiřína Svitáková

Poskytování poradenství v oblasti statistiky a evaluačních technik

Mgr. Bohdan Urban

Konzultační činnost související s rozvojem eGovernmentu a konzultační
činnost v oblasti řízení projektů ESF.

152 400 Kč

Ing. Jiří Volf, CSc.

Poskytování odborných konzultací a spolupráce na rozvoji státní správy
a její informatizaci, vč. předkládání stanovisek a analýz v této oblasti.

4 000 Kč

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Alan Ilczyszyn

Mgr. Pavel Novák

Karel Hájek

Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti
telekomunikačních a IT a to zejména v oblasti budování sítí nové
generace určených pro přístup k internetu v souvislosti se státní strategií
Digitální Česko 2.0.
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 NMV pro IKT.
Konzultační služby v oblasti konfigurace nastavení multimediálních
zařízeních a mobilních zařízení, poradenství v oblasti zavádění nových
zařízení na poli telekomunikačních zařízení.
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2 700 Kč

177 800 Kč

140 860 Kč

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Ing. Robert Piffl

Mgr. Jakub Knězů

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Jiří Bárta
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Poradenská činnost v oblasti eGovernmentu a projektů EU, spolupráci
při tvorbě návrhů legislativních změn v souvislosti s rozvojem
eGovernmentu pro úsek veřejné správy.
Poradenská činnost v oblasti eGovernmentu v součinnosti s
elektronickými formami dokumentů a souvisejícími pr. předpisy,
poradenství v oblasti elektronické fakturace B2G.
Příprava a analýza medial. výstupu vedoucích pracovníků v obl. ICT a
eGovernmentu v rámci KNMV pro IKT a úsek NMV pro IKT, sledování
aktuál.trendů v obl. eGovernmentu, prezentace v mediích, informování o
výstupech v médiích souvisejících s problematikou ICT a
eGovernmentu.
Technické vyhodnocení odevzdaných nabídek jednotl. uchazečů,
odevzdaných v elektr. aukcích, které jsou součástí VŘ na poskytování
služeb KIVS 2013-2017,předkládání a doporučení návrhu vzešlých z
analýz nabídek uchazečů, úprava technických parametrů daných
poptávkou a katalogových listů, podílí se na návrhu strategií dalších
postupů řízení zakázky, osobní účast na Řídícím výboru KIVS.

19 800 Kč

144 000 Kč

160 552 Kč

107 400 Kč

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Odborné konzultace v oblasti eGovernmentu, příprava strategie ICT,
spolupráce na agendě Rady vlády pro informační společnost.

94 200 Kč

Karel Mazač

Činnosti související se správou a evidencí majetku, činnost související s
inventarizací majetku.

26 775 Kč

Michal Šindelář

Návrhy a zpracování tech. specifikací projektů eGovernmentu, odborná
spolupráce při přípravě technol. a funkč. architektur projektů
eGovernmentu a odborná spolupráce při tvorbě zadávacích
dokumentací pro zakázky projektů eGovernmentu.

300 Kč

Ing. Jaroslav Krupka

Konzultace spojené s realizací a novelizací legislativy v souvislosti se
zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
Poradenská činnost související s realizací a rozvojem informačního
INFORMAČNÍCH A
Mgr. Michaela Papírníková Jurečkov
systému základních registrů.
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Správa základních registrů
Analytické práce související s řešením změn, analytické práce
RNDr. Petr Tiller
související s vnitřními procesy a projekty SZR.

Mgr. Helena Eksteinová
NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Barbora Dostálová
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
odbor eGovernmentu
Ing. Jana Hvoľková

56 640 Kč

76 200 Kč

121 850 Kč

Analytik - odborný pracovník sekretariátu RVIS. Posuzování
předložených materiálů, příprava podkladů pro řídící výbor RVIS,
příprava návrhů usnesení k projednávaným bodům, koordinace členů
RVIS.

61 200 Kč

Analytik - odborný pracovník sekretariátu RVIS. Posuzování
předložených materiálů, příprava podkladů pro řídící výbor RVIS,
příprava návrhů usnesení k projednávaným bodům, koordinace členů
RVIS.

36 448 Kč

Odborný pracovník odboru eGovernmentu pro komunikaci s ústředními
správními úřady.

147 600 Kč
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Ing. Ivona Franeková
NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Mgr. Jan Kalina
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
odbor eGovernmentu
Mgr. Jiří Kárník

Odborný konzultant, motivátor a koordinátor spolupráce mezi týmy
procesního modelování na jednotlivých ústředních správních úřadech.

56 320 Kč

Odborný pracovník odboru eGovernmentu pro komunikaci s ústředními
správními úřady.

61 200 Kč

Odborný pracovník odboru eGovernmentu pro komunikaci s ústředními
správními úřady.

128 400 Kč

Komunikace s kraji a obcemi s rozšíř. působností, zejm. pomáhat
prosazovat záměry a koncepci MV v oblasti kyber. bezpečnosti (tzn.
zajišťovat metodickou, konzultační a poradenskou činnost pro kraje a
obce s rozš. působností); řešení připomínek územních orgánů k
materiálům MV, týkajících se zajišťované oblasti; sledování a
koordinace projektů samosprávy a zajišťované oblasti.
Agenda související s přípravou a realizací centrálních zadávacích řízení
na pořizování SW produktů a jejich podpory a mini tendrů v případech,
kde je rámcová smlouva uzavřena s více dodavateli.
Podpůrná administrativní činnost a příprava podkladů spojených s
realizací centrálních nákupů SW produktů a mini tendrů; práce se
systémem Gemin.cz-el. tržiště a spisovou službou MV Ginis.

Cyril Čapka
NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
odbor kybernetické bezpečnosti a Jan Malý
koordinace ICT
Lenka Ročková

127 000 Kč

62 000 Kč

68 800 Kč

Poradní orgány ministerstva vnitra a útvarů ministerstva vnitra
Poradní orgány
Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

odměna

JUDr. Jan Kněžínek

Tvorba právních stanovisek.

4 000 Kč

JUDr. Josef Vedral

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

Doc. JUDr. Petr Hůrka

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

JUDr. Helena Úlehlová

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

Mgr. Ludmila Tomandlová

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

Mgr. Vladimír Tetur

Tvorba právních stanovisek.

6 000 Kč

Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu
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Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu

JUDr. Et Mgr. Radomír Valica

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

Ing. Ondřej Štika

Tvorba právních stanovisek.

10 000 Kč

JUDr. Zdeňka Soukupová

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.

4 284 Kč

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

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.

1 428 Kč

JUDr. Jaroslav Peca

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.

4 284 Kč

Doc. JUDr. Helena Prášková

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.

4 284 Kč

JUDr. Jarmila Kuželová

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.

2 142 Kč

JUDr. Jan Wagner

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.

4 284 Kč

JUDr. Svatava Vronská

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.

4 284 Kč

Mgr. Ing. David Bohadlo

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.

1 428 Kč

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.

2 142 Kč

JUDr. Robert Bezděk, CSc.

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.

2 142 Kč

Mgr. Ludvík Matoušek

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.

2 856 Kč

JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.

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.

2 856 Kč

Rozkladová komise ministra vnitra
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JUDr. Pavel Vetešník

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.

2 856 Kč

JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D.,
LLM

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.

2 856 Kč

Doc. JUDr. Eva Horzinková

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.

2 856 Kč

Mgr. Pavlína Kroupová

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.

4 284 Kč

JUDr. et. Mgr. Luboš Jemelka,
Ph.D.

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.

2 142 Kč

JUDr. Mgr. Jakub Vlček

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.

3 570 Kč

Rozkladová komise ministra vnitra

Mgr. Lubomír Novotný
Koordinační komise pro přípravu
směrnic ministerstev a jiných
ústředních správních úřadů
Mgr. Pavel Talpa
týkajících se orgánů krajů a orgánů
obcí na úseku výkonu státní správy
JUDr. Petr Veit, CSc.

Účast na přípravě směrnic a jednání koordinační komise.

823 Kč

Účast na přípravě směrnic a jednání koordinační komise.

329 Kč

Účast na přípravě směrnic a jednání koordinační komise.

823 Kč

Poradní orgány pro odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

odměna

plk. Ing. Jiří CHALUPA (ředitel
Rada pro program bezpečnostního odboru civilní nouzové připravenosti
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu České republiky v letech a strategií, generální ředitelství
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
Hasičského záchranného sboru
České republiky)

15 000 Kč

pplk. JUDr. Martin BOHMAN
Rada pro program bezpečnostního
(kancelář náměstka policejního
výzkumu České republiky v letech
prezidenta pro službu kriminální
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
policie a vyšetřování)

18 000 Kč

Název orgánu

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Člen orgánu

Předmět činnosti
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odměna

doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ
Rada pro program bezpečnostního
(vedoucí oddělení koncepcí
výzkumu České republiky v letech
výzkumu a vývoje Ministerstva
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
obrany),
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.,
Rada pro program bezpečnostního
ředitel analytického a legislativního
výzkumu České republiky v letech
odboru Nejvyššího státního
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
zastupitelství

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

13 500 Kč

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

4 500 Kč

Rada pro program bezpečnostního
Mgr. Hana NISSEROVÁ
výzkumu České republiky v letech
(Ministerstvo obrany)
2010 - 2015 (BV II/2-VS)

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

2 500 Kč

Rada pro program bezpečnostního MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.,
výzkumu České republiky v letech (odbor protokolu, Ministerstvo
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
životního prostředí)

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

18 000 Kč

prof. RNDr. Svatopluk CIVIŠ, CSc.,
Rada pro program bezpečnostního
(Ústav fyzikální chemie J.
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu České republiky v letech
Heyrovského Akademie věd České výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
republiky, v.v.i.)

18 500 Kč

Rada pro program bezpečnostního
doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.,
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu České republiky v letech
osoba samostatně výdělečně činná výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
2010 - 2015 (BV II/2-VS)

16 500 Kč

JUDr. Richard HLAVATÝ (výkonný
Rada pro program bezpečnostního
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
ředitel Asociace obranného
výzkumu České republiky v letech
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
bezpečnostního průmyslu České
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
republiky)

8 000 Kč

Rada pro program bezpečnostního Ing. Michal PEŠAN, ředitel odboru
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu České republiky v letech krizového řízení, Správa železniční
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
dopravní cesty s.o.

16 500 Kč

Ing. Miroslav URBAN, ředitel Centra
technické normalizace pro
Rada pro program bezpečnostního
bezpečnostní služby a tajemník
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu České republiky v letech
Asociace technických
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
2010 - 2015 (BV II/2-VS)
bezpečnostních služeb Grémium
Alarm o.s.

6 500 Kč

Rada pro program bezpečnostního
Bc. Jan SCHNEIDER, osoba
výzkumu České republiky v letech
samostatně výdělečně činná
2010 - 2015 (BV II/2-VS)

6 500 Kč

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Poradenské společnosti
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Pro: sekci vnitřní bezpečnosti - odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Název

Masarykova univerzita - fakulta
sociálních studií Brno

Předmět činnosti

Služby

Konzultace, oponentura k Auditu bezpečnosti a expertní komentář na
zasedáních Auditu národní bezpečnosti pořádané a evidované pod čj.:
MV-25172-2/OBP-2016.

Konzultace a oponentura

odměna

40 000 Kč

Pro: sekci legislativy a archivnictví, odbor legislativy a koordinace předpisů

Microsoft s. r. o.

Aktualizace technické dokumentace a
dohled nad implementací řešení
Technická dokumentace - Koncepce vizualizace nástrojů subsystému eprojektu e-Sbírka a e-Legislativa na
základě smlouvy o poskytování služeb Legislativa.
ze dne 2. srpna 2013 (č. j. MV-6723283/LG-2010).

189 728 Kč

Pro: odbor interního auditu a kontroly
FREE RW-SOFT, v.o.s.,
Tilchové 12, 709 00 Ostrava,
IČ:47987839

Postoupení licencí k softwarovému
produktu AW Caesar a jeho
Roční údržba softwarového produktu AW Caesar a doplňujících modulů.
doplňujícím modulům

Český institut interních auditorů, z.s.,

Zajištění nezávislé metodiky a
Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2,
konzultace kvality interního auditu
IČ:62932632

Zhodnocení stávajícího stavu interního auditu a poskytnutí metodiky pro
provádění sebehodnocení kvality interního auditu.

29 040 Kč

80 395 Kč

Pro: sekci informačních a komunikačních technologií

Grant Thornton Valuations, a.s.

D.B.O., s.r.o.

Název

Smlouva na vypracování
znaleckého posudku, konzultační
služby.

Vypracování znaleckého posudku, konzultační služby.

Smlouva na poskytování služeb
spočívajících v poskytování
součinnosti při realizaci otevřeného Poskytnutí služeb při realizaci otevřeného zadávacího řízení s názvem
zadávacího řízení s názvem
„Rámcová smlouva na zajištění produkce tiskových dokumentů
„Rámcová smlouva na zajištění
v prostředí MVČR“.
produkce tiskových dokumentů
v prostředí MVČR.
Předmět činnosti

Služby
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58 080 Kč

135 365 Kč

odměna

BDO IT, a.s.

Smlouva na poskytování služeb
spočívajících v poskytování
součinnosti při realizaci veřejných
zakázek v souvislosti s uzavřením
Rámcové smlouvy na pořizování
licencí k produktům Microsoft (tzv.
mini tendrů).

Poskytnutí služeb realizaci veřejných zakázek v souvislosti s uzavřením
Rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům Microsoft (tzv. mini
tendrů).

Poskytnutí odborných konzultačních a poradenských služeb a realizace
Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Poskytování služeb projektu KIVS a
činností v souvislosti s projektem KIVS a dalšími projekty z oblasti ICT a
ICT služby
služeb ICT 2015-2016.
poskytování služby migrace operátorů.
AKADEMIE Havel, Holásek &
Partners
Filip ORNSTEIN
Process Song, s.r.o.

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Smlouva o expertní činnosti (MV47616-4/EG-2016)

332 916 Kč

21 136 443,97 Kč

Konzultační služby - implementace zákona č. 340/2015 S., o registru
smluv.

118 580 Kč

Smlouva o poskytování služeb (MVKonzultační služby - zprovoznění portálu PePo na serverech MV ČR.
20023-346/EG-2010)

99 900 Kč

Smlouva o dílo (MV-66043-5/EG2016)

118 580 Kč

Analýza v rámci projektu PMA.

Smlouva o dílo na posouzení
otázky, zda cena plnění odpovídá
Smlouva o dílo-znalecký posudek- na posouzení otázky, zda cena
ceně v čase a místě obvyklé znalecký posudek v rámci zakázky plnění, které má dodavatel dodat , odpovídá ceně v místě a čase
"Spolupráce při zabezpečení
obvyklé
provozu Informačního systému
registru smluv"
Smlouva o dílo-znalecký posudek k posouzení otázky, zda jednotkové
Smlouva o dílo-znalecký posudek v
ceny rolí pracovníků uvedené v Příloze č.2 návrhu smlouvy o poskytnutí
rámci veřejné zakázky v režimu in
konzultačních služeb v rámci přípravné činnosti geoinformačního
house s názvem "Poskytnutí
systému infrastruktury sítí jsou v čase a místě obvyklé v rámci
konzultačních sužeb v rámci
připravované veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí konzultačních
přípravné činnosti geoinformačního
služeb v rámci přípravné činnosti geoinformačního systému
systému infrastruktury sítí"
infrastruktury sítí“.

LL-C (Certification) Czech Republic
Certifikace
s.r.o.

96 800 Kč

42 350 Kč

Provedení certifikačního auditu ISO 20000 a 27001.

79 860 Kč

Konzultační služby

Konzultační služby v oblasti ICT infrastruktury.

118 580 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Znalecká činnost

Vypracování znaleckého posudku k projektu MORIS.

90 750 Kč

Ing. Jindřich Kodl, CSc.

Znalecká činnost

Vypracování znaleckých posudků k nadlimitním veřejným zakázkám
(smlouva od 7/2015).

Arrow ECS, a.s.

Název

Předmět činnosti

Služby
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118 580 Kč
odměna

Equica, a.s.

Poradenství

Poradenská činnost při zpracovaní studie proveditelnosti projektu
RAZR.

352 673 Kč

Equica, a.s.

Poradenství

Poradenská a konzultační činnost k projektu MORIS.

516 138 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Pro: sekci legislativy a archivnictví - odbor archivní správy a spisové služby
Název

Typ závazku

Služby

MT legal s.r.o., advokátní kancelář Smlouva

Zajištění veřejných zakázek a právní služby.

Finanční plnění (celková sjednaná
částka)
5 687 Kč

Pro: sekci legislativy a archivnictví, odbor legislativy a koordinace předpisů
Objednávka na dodávku prací č. 1
(uzavřena 5. května 2016) na
základě smlouvy o poskytování
MT legal s.r.o., advokátní kancelář právních služeb, uzavřené odborem
veřejných zakázek a centrálních
nákupů dne 25. února 2016 (č. j.
MV-164542-52/VZ-2015).

Zpracování obchodních podmínek pro plánované veřejné zakázky
"Implementátor technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa" a
"Verifikátor datové báze systému e-Sbírka a e-Legislativa" v rámci
přípravy cenového průzkumu, zpracování písemných výzev zájemcům o
účast v cenovém průzkumu a navazující právní podpora objednatele v
průběhu trvání cenového průzkumu.

0 Kč

Pro: sekci vnitřní bezpečnosti - odbor azylové a migrační politiky

Na základě smlouvy č. j. MVMT legal s.r.o., advokátní kancelář
164542-52/VZ-2015

Úkony spojené se zpracováním zadávací dokumentace a sepsáním
návrhu smlouvy související s vyhlášením významné veřejné zakázky na
poskytování a úhradu integračních služeb pro osoby s udělenou
mezinárodní ochranou na období 20107 - 2019.

84 700 Kč

Pro: sekci informačních a komunikačních technologií

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.

Název

Rámcová smlouva č. j. MV-33580126/VZ-2012 na zajištění právních
Zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v
služeb pro Ministerstvo vnitra
projektech IOP a OPLZZ a v oblasti informačních a komunikačních
České republiky v projektech IOP a
technologií.
OPLZZ a v oblasti informačních
komunikačních technologií.
Typ závazku

Služby
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1 088 431,80 Kč

Finanční plnění (celková sjednaná
částka)

Havel, Holásek & Partners s.r.o.

smlouva od 4/2015

Poskytování právních služeb v oblasti ICT projektů a veřejných zakázek.

1 216 631 Kč

Pro: sekci ekonomiky, strategií a evropských fondů - odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb ze dne 25. února 2016.

a) poskytování právních služeb, b) zpracování právních rozborů,
posouzení a analýz, c) sepisování základních dokumentací, výzev,
smluv a jiných podání či dokumentů, d) zastupování zadavatele při
jednání s třetími stranami, e) zastupování zadavatele před správními
orgány, zejména Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v
souvislosti se zadávacími řízeními, uzavřenými smluvními závazky a f)
zastupování zadavatele v řízeních před soudy, a to jak v rámci
občanského soudního řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád ve znění pozdějších předpisů, tak v rámci správního
soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů

0 Kč

Pro: sekci veřejné správy - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Společná advokátní kancelář
Wimětal & Pilařová

Rámcová smlouva Ministerstva
vnitra o poskytování právních
služeb č.j. MV-119311-22/VZ-2014
Právní poradenství.
realizovaná na základě veřejné
zakázky malého rozsahu odboru
veřejných zakázek a centrálních
nákupů.
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171 518 Kč vč. DPH za 1. pol. 2016

