Ministerstvo vnitra v souladu s úkolem Rámcového rezortního interního programu, zveřejňuje seznam poradců a poradních orgánů.
Údaje za I. pololetí roku 2018
Služby poradců ministra vnitra a útvarů ministerstva
Poradci
Ministr / vedoucí ÚSÚ

JUDr. Josef Babka

KABINET MINISTRA VNITRA

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY A STÁTNÍ SPRÁVY

Provádění vysoce odborné expertní a poradenské činnosti pro oblast veřejné správy pro ministra vnitra ČR.

MUDr. Zdeněk Krejčík, CSc.

Provádění vysoce odborné expertní a poradenské činnosti pro oblast zdravotnického zabezpečení příslušníků
bezpečnostních sborů pro ministra vnitra ČR.

doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Provádění vysoce expertní a poradenské činnosti pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu.

JUDr. Helena Tomková

Provádění vysoce expertní a poradenské činnosti pro oblast bezpečnostního vzdělávání, vědy a výzkumu pro
ministra vnitra..

JUDr. Jaroslav Zeman

Provádění vysoce expertních činností pro ministra vnitra k vrcholným odborně politickým problémům v oblasti
bezpečnosti, posuzovací a konzultační činnost pro oblast Policie ČR, veteránů Policie ČR a dále pro oblast
bezpečnostní legislativy.

Jan Zikl

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

Ing. Karel Hozík

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY A STÁTNÍ SPRÁVY - Zdeňka Stránská
odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Předmět činnosti

Jméno a příjmení

Spoluúčast na tvorbě metodických materiálů pro vybranou právní správní agendu, pravidelná účast na jednáních
pracovní skupiny – projekt „Implementační jednotka SRRVS“.

Předmět činnosti

Jméno a příjmení
1

Jakub Polách

Zpracování tiskových dat (předtisková úprava) tiskových a informačních materiálů, tvorba grafické podoby
tiskových a propagačních materiálů, např. eventy organizované odborem (konference, soutěže, výstava) a
publikací.

Mgr. Miluša Bubeníková

Poradenská a konzultační činnost k projektovému řízení projektu „Implementační jednotka SRRVS“.

Ing. Ivo Konkolský

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“

Ing. Anna Krištofová

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“.

Mgr. Petr Kuš

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY A STÁTNÍ SPRÁVY odbor strategického rozvoje a
Ing. Jan Mareš
koordinace veřejné správy

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“.

Bc. Václav Nezval

Výběr a zpracování příkladů dobré praxe k řízení kvality „Implementační jednotka SRRVS“.

Mgr. Jitka Boušková

Zpracování hodnocení řešení přihlášeného do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve VS.

Ing. Miroslav Březina

Zpracování hodnocení řešení přihlášeného do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve VS.

Ing. Vítězslav Vlček, MSc.

Zpracování hodnocení řešení přihlášeného do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve VS.

Ing. Pavel Kajml

Zpracování hodnocení řešení přihlášeného do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve VS.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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Ing. Jana Voldánová

Koordinace realizace SC 4.3 SRRVS ČR – Koordinace zpracování metodických materiálů, dohled nad tvorbou
vzdělávacích programů, poskytování odborných stanovisek, spolupráce s odbornými gestory při zajištění jednání
pracovních skupin, příprava podkladů a tvorba harmonogramů, pravidelná účast na pracovních jednáních,
spolupráce při naplňování cílových hodnot indikátoru, konzultace k zabezpečení aktivity.

Lukáš Dudešek

IT specialista vizualizačního prostředí – tvorba rozhraní, tvorba metodiky doporučeného využití aplikace, analýza
dat, zpracování datových souborů, technické IT řešení při zpracování dalších podkladů, komunikace se členy RT.

Jaroslav Novotný

IT konzultace v oblasti přípravy územně správního členění státu, IT podpora členů realizačního týmu, analýza dat,
zpracování datových souborů, technické IT řešení při zpracování dalších podkladů, vývojářská a programovací
činnost pro IT řešení v oblasti VS.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY A STÁTNÍ SPRÁVY - Ing. Edita Hudíková
odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Konzultace a oponentní posudky pro vyhodnocení Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci k specifickému cíli
1.4, spolupráce na vyhodnocení soutěže Přívětivý úřad pro obce II. A III. typu v rámci specifického cíle 1.3,
poradenství k naplňování opatření a aktivit specifických cílů Strategického rámce.

Alena Fremrová

Asistentská práce, správa projektové knihovny, administrativa, skenování, psaní zápisů z jednání, kontrola
pracovních výkazů.

JUDr. Milan Cigánek

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“.

Mgr. Štěpánka Blažková

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“.

Mgr. Pavlína Kroupová

Tvorba vzdělávacích programů a metodických materiálů pro vybranou správní agendu, pravidelná účast na
jednáních pracovní skupiny, analytická činnost, konzultace k zabezpečení plnění aktivity k projektu „Implementační
jednotka SRRVS“.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY, PRÁVA,
ARCHIVNICTVÍ A SPRÁVNÍCH
AGEND - Státní oblastní archiv
Praha

Ing. Ivan Semerák

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY, PRÁVA,
Ing. Hana Marvanová
ARCHIVNICTVÍ A SPRÁVNÍCH
AGEND - odbor archivní správy a
spisové služby

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Konzultace a poradenství v oblasti ICT.

Koordinace a příprava jednotlivých investičních akcí a akcí údržby státních archivů, související inženýrská činnost,
spolupráce na investičních akcích.

Mgr. Pavel Novák

Konzultační činnost v oblasti mediálních výstupů vedoucích pracovníků v oblasti ICT a eGovernmentu, příprava
mediálních vystoupení NMV pro ICT a dalších vedoucích pracovníků v rámci úseku NMV pro ICT.

Karel Hájek

Konzultační služby v oblasti konfigurace nastavení multimediálních zařízeních a mobilních zařízení, poradenství v
oblasti zavádění nových zařízení na poli telekomunikačních zařízení.

Ing. Robert Piffl

Poradenská činnost v oblasti eGovernmentu v součinnosti s elektronickými formami dokumentů a souvisejícími
právními předpisy, poradenství v oblasti elektronické fakturace B2G.

Mgr. Jakub Knězů

Příprava a analýza medial.výstupu vedoucích pracovníků v obl. ICT a eGovernmentu v rámci KNMV pro ICT a
úsek NMV pro ICT, sledování aktuál.trendů v obl. eGovernmentu, prezentace v mediích, informování o výstupech
v médiích souvisejících s problematikou ICT a eGovernmentu.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Odborné konzultace v oblasti eGovernmentu a spolupráce na agendě Rady vlády pro informační společnost.

Karel Mazač

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

Michal Bláha

Konzultační a poradenská činnost při posuzování a tvorbě architektury vybraných projektů a informačních
systémů.

Ing. Václav Kraus

Konzultační a poradenská činnost v obl. úplného elektronického podání, budování datových center, v oblasti
Cloudového řešení a anonymizace softwarů.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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RNDr. Petr Tiller

Analytické práce související s řešením změn, analytické práce související s vnitřními procesy a projekty SZR.

Mgr. Pavel Novák

Zajištění informačních, publicistických a tiskových vztahů SZR.

Ing. Jaroslav Krupka

Konzultace spojené s realizací a novelizací legislativy v souvislosti se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních
registrech a navazujících zákonů, které řeší využívání referenčních dat ostatními resorty a veřejnou správou.

Ing. Ondřej Medovič, DiS

Analytické a architektonické činnosti spojené se změnami v novele zákona 111/2009 a dále podle požadavků
věcného správce RPP.

Martin Sedláček

Revize a návrhy bezpečnostní a rchitektury stávajících a nových informačních systémů ve Správě základních
registrů.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA Mgr. Hana Žaludová
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - RNDr. Ota Záhora
správa základních registrů

Tvorba a revize dokumentace pro řízení bezpečnosti pro IS SZR podle zákona č. 181/2014 Sb.

RNDr. Ota Záhora

Rozvoj dohledových systémů informační bezpečnosti SZR.

Ing. Milan Eyberger

Řízení projektu "Vybudování systému řízení přístupu do základních registrů (RAZR)".

Ing. František Knotek

Projektové řízení změn v RPP vyplývajících z novely zákona č. 111/2009 Sb.

Ing. František Knotek

Řízení přidělených RFC, řízení přidělených projektů a činnosti na projektech SZR.

Ing. Radka Soukupová, MBA

Administrace veřejných zakázek SZR.

Michal Rada

Konzultační činnosti související s přípravou cílového konceptu ZR 2.0.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Lenka Ročková
- odbor kybernetické bezpečnosti a
koordinace informačních a
komunikačních technologií
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Technické konzultace provozních parametrů systémů základních registrů a posouzení bezpečnostních aspektů ve
vazbě na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.

Administrativní podpůrná činnost a příprava podkladů spojených s realizací centrálních zadávacích řízení na
pořizování SW produktů a souvisejících minitendrů u soutěží, kde je rámcová smlouva podepsána s více
dodavateli, dále práce s elektronickým tržištěm a spisovou službou MV Ginis - evidence, vedení a uzavírání spisů,
příprava spisů před skartací.

Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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Renata Smíšková

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
Ing. Radek Líbal
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- odbor kybernetické bezpečnosti a
koordinace informačních a
komunikačních technologií

Činnosti spojené s projektem Sjednocené informační prostředí (SIP) : komplexní analýza původní webové
infrastruktury a stránek jednotlivých útvarů na stávajícím intranetu MV ČR, konzultace s migraci dat z původních
webových stránek, migrace dat a podpora určeným osobám, poskytování konzultací administrátorům kolekcí v
prostředí SIP, vytváření prvotní struktury projektových webů a webů aktivit.

Ing. Milan Gubančok

Činnosti spojené s projektem Sjednocené informační prostředí (SIP): komplexní analýza původní webové
infrastruktury a stránek jednotlivých útvarů na stávajícím Intranetu MV ČR, konzultace k migraci dat z původních
webových stránek, migrace dat a podpora určeným osobám, poskytování konzultací administrátorům kolekcí v
prostředí SIP, vytváření prvotní struktury projektových webů a webů aktivit.

Ing. Cyril Čapka

Poradenská a konzultační činnost při komunikaci s KISMO a Asociací krajů k problematice spadající do
působnosti odboru Hlavního architekta eGovernmentu. Pro odbor dále zprostředkovává komunikaci s odbornými
výbory poslanecké sněmovny parlamentu (jako je Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, podvýbor pro
eGovernment, Hospodářský výbor a podvýbor pro ICT, průmysl a eGovernment) a plní další úkoly podle pokynů
ředitele odboru, nebo vedoucích oddělení.

Bc. Kateřina Pospíchalová

Podpora týmu OHA při naplňování úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 889/2015 a novely zákona č. 365/2000
Sb. Především se jedná o přebírání technické dokumentace žádostí o stanovisko OHA, validace úplnosti žádostí,
posouzení vazeb na jednotlivé provozní informační systémy.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- odbor Hlavního architekta
eGovernmentu
Ing. Oldřich Kalina

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Administrativní podpůrná činnost a příprava podkladů spojených s realizací centrálních zadávacích řízení na
pořizování SW produktů a souvisejících minitendrů u soutěží, kde je rámcová smlouva podepsána s více
dodavateli.

Rozvoj součástí metodického rámce NAP, tzv. Národního architektonického rámce, jeho metod, referenčních
modelů, příkladů, vzorů a návodů. Modelování závazných a doporučených architektonických vzorů, spojených s
centrálními a sdílenými službami eGovernmentu. Správa modelů a centrálních nástrojů Enterprise Architecture
Managementu (EAM) pro NAP.

Ing. Jakub Malina

Poskytování odborné podpory a specializovaných činností v oblasti otevřených dat, zejména metodická podpora
pro tvorbu a katalogizaci otevřených dat, spolupráce s Národním koordinátorem otevřených dat a plnění jím
zadaných úkolů, přebírání výstupů projektu implementace strategii v oblasti otevřených dat.

Ing. Petr Křemen, Ph.D.

Činnost na projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172. Spolufinancováno z ESIF.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.

Ing. Tomáš Pecha

MgA. Marie Vítová Dušková

Ing. Drahomír Chocholatý, MBA

Mgr. Michal Škop, Ph.D.

Činnost na projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172. Spolufinancováno z ESIF.

Mgr. Petr Škoda
NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Bc. Adéla Kalusová
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- odbor Hlavního architekta
eGovernmentu
Mgr. MgA. Jakub Míšek

Ing. Michal Med

RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. - DPP

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Josef Knotek

Rozvoj součástí metodického rámce NAP, tzv. Národního architektonického rámce, jeho metod, referenčních
modelů, příkladů, vzorů a návodů. Modelování závazných a doporučených architektonických vzorů, spojených s
centrálními a sdílenými službami eGovernmentu. Správa modelů a centrálních nástrojů Enterprise Architecture
Managementu (EAM) pro NAP.

Dušan Petráš, Ms.C.

Rozvoj součástí metodického rámce NAP, tzv. Národního architektonického rámce, jeho metod, referenčních
modelů, příkladů, vzorů a návodů. Modelování závazných a doporučených architektonických vzorů, spojených s
centrálními a sdílenými službami eGovernmentu. Správa modelů a centrálních nástrojů Enterprise Architecture
Managementu (EAM) pro NAP.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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Hana Bílková

Příprava podkladů pro skartační řízení v roce 2017 a v následujících letech spolu s tvorbou reportů tabulkových
sestav v modulu "SPISOVNA", před archívní činnost, evidence žádostí o vyjádření ke stavbám v souvislosti s
možným výskytem kabelů MV ČR.

Jana Uhrová

Administrativní úkony spojené s provozem sekretariátu ředitele;
zabezpečování organizačních a koordinačních činností odboru; vedení evidence „Žádosti o vyjádření" ke stavbám
a kabelům Ministerstva vnitra ČR.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
Jana Uhrová
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- odbor provozu informačních
technologií a komunikací
Božena Koníčková

Kontrola smluv včetně faktur; příprava podkladů k proplacení před podpisem smlouvy; kontrola čerpání finančních
prostředků ze smluv.; pomocné administrativní činnosti v rámci spisové agendy; ukládání spisů.

Romana Hřebíková

Správa IT incidentů; příprava materiálů pro veřejné zakázky; správa agendy spisové služby; ostatní administrativní
práce.

Kamila Michalíková

Koordinace a realizace administrativních činností v souvislosti s plněním určených projektů,administrativní
podpora přípravy výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci určených projektů, komunikace s věcnými
garanty v oblasti určených projektů,spolupráce na implementaci ostatních projektů.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA Michaela Valášková
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- samostatné oddělení finanční a Ing. Věra Nováková
analytické
Mgr. Ingrid Potočková

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
Josef Dvořák
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ odbor koncepce, architektury a Josef Dvořák
projektů informačních a
komunikačních technologií
Martina Beránková
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Průběžné sledování rozpočtu a vytváření přehledů čerpání za OPITK, součinnost při vyhodnocování investičních
akcí realizovaných OPITK, vyhotovování platebních poukazů, rezervací., ministrace tzv. „nákupů za hotové“ ,
začíslování majetku.

Podpůrné činnosti vykonávané pro vnitřní chod samostatného oddělení finančního a analytického (správa agendy
elektronické spisové služby GINIS a správa, evidence a inventarizace majetku).
Podpůrné činnosti vykonávané pro vnitřní chod samostatného oddělení finančního a analytického (kontrola
čerpání rozpočtu, rozpočtových opatření a zakládání a změny rezervací v EKIS SAP a zpracování řídící
dokumentace akcí programového financování v SMVS/ISPROFIN).
Manažer kvality - zajišťování informační metodické a poradenské pomoci v oblasti kvality, koordinace zajišťování
požadované úrovně kvality.

Technická specializace pro realizaci projektu CMS eGovernment, dle UV č. 224 ze dne 2.4.2015.

IT konzultant/technický gestor pro realizační fázi projektu IS AZYL III.

Evidence smluvně zajištěných služeb KIVS; příprava podkladů pro elektronické aukce v DNS; zajišťování
administrativní agendy projektu KIVS v aplikaci/systému el. spisové služby GINIS.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Jiří Volf
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ odbor centrálních informačních
systémů

Kancelář státního tajemníka personální odbor

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

JUDr. Petr Tomek

Vysoce experní konzultační a poradenská činnost v oblasti zákona č.
361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

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

Předmět činnosti

Člen orgánu
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní služnu.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Helena Úlehlová
Mgr. LudmilaTomandlová
JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA
Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní služnu.

JUDr. Petr Šimerka

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Martina Postupová
Název orgánu

Předmět činnosti

Člen orgánu
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JUDr. Jindřich Škoda
Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní služnu.

JUDr. Jaroslav Daněk

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Ing. Josef Staša CSc.
PaedDr. Jan VYKOUKAL,
pplk. JUDr. Martin BOHMAN
plk. Ing. Daniel DITTRICH
PhDr. Štěpán VYMĚTAL, Ph.D.
Rada pro Program bezpečnostního doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z
výzkumu České republiky v letech
veřejných prostředků.
2015 - 2020(BV III/1-VS).
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
Ing. Michal PEŠAN
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Richard MICHÁLEK
Rada pro Program bezpečnostního doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.
výzkumu České republiky v letech
2015 - 2020(BV III/1-VS).
Bc. Jan SCHNEIDER

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

Ing. Miroslav URBAN

3. Rada programu Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu v letech
2016 až 2021 (BV III/2-VZ)
(OBVPV)
Název orgánu

PaedDr. Jan VYKOUKAL
JUDr. Michal BARBOŘÍK

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

kpt.Mgr.Vladimír DOLEŽAL
Předmět činnosti

Člen orgánu
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plk. Ing. Daniel MIKLÓS, MPA
plk. Mgr. Bc. Milan KOMÁREK
Mgr. Martin KOŇAŘÍK
pplk. Mgr. Bc. Barbora
ŠINDLEROVÁ
MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.
Ing. Ivana BEJDOVÁ, Ph.D.
3. Rada programu Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu v letech
2016 až 2021 (BV III/2-VZ)
(OBVPV)

Ing. Peter BYSTERSKÝ

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

Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
Ing. Petr KRS
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Mgr. Marek ŠIMANDL, MPA
Ing. Marcel ŠPIRK
kpt. JUDr. Jan URBAN, MBA
pplk. RNDr. Ivan VALACH

Mgr. Iva Kocourková, MPA
Ing. Milena Hrdličková, MBA
Akreditační komise MV - zřízena ze
zákona č. 312/2002 Sb., o
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
úřednících územních
samosprávných celků a změně
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Posuzování žádostí o udělení akreditace vzdělávacím institucím a vzdělávacím programům dle zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Název orgánu

Předmět činnosti

Člen orgánu
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JUDr. Jan Horník, Ph.D.
JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA
Akreditační komise MV - zřízena ze JUDr. Marek Starý, Ph.D.
zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních
Doc. JUDr. Soňa Skulová
samosprávných celků a změně
některých zákonů, ve znění
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
pozdějších předpisů.

Posuzování žádostí o udělení akreditace vzdělávacím institucím a vzdělávacím programům dle zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Miroslav Brůna

Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií

Risk Analysis Consultants, s.r.o.
IČO: 63672774

Smlouva č. SZR-31-13/Ř-2017.

Služby soudního znalce.

77 440 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo MV-145137/SIK52017 a MV-29193/SIK5-2018.

Zpracování znaleckého posudku k cenám za paušální služby
poskytované na základě rámcové dohody o zajištění komunikační
infrastruktury.

187 550 Kč

Název

Předmět činnosti

Služby
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odměna

Rámcová smlouva na poskytování Konzultační služby ICT - Poskytování odborných konzultačních a
Národní agentura komunikačních a služeb (MV-146610-21/SIK5-2016) poradenských činností v souvislosti se strategickým, koncepčním a
informačních technologií, s.p.
+ Dodatek č.1 (MV-146610-39/SIK5- koordinovaným rozvojem komunikačních sítí, informačních technologií a
2016).
systémů.
Vysoká škola ekonomická v Praze

XEOS systems, s.r.o.

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

Smlouva o dílo MV-106835-18/OKBSmlouva o provedení jednotného ceníku ICT prací.
2016.
Smlouva o poskytování
konzultačních služeb MV-14559546/OKB-2015.
Smlouva o poskytování
konzultačních služeb MV-10163428/OKB-2015.

3 250 462 Kč

56 144 Kč

Smlouva na konzultační služby - Analýza integrace systému podpory
pro evidenční správu a zabezpečení provozních dat MV.

155 570 Kč

Smlouva o poskytování konzultačních služeb týkající se tiskového
řešení v prostředí resortu MV.

380 352 Kč

David Mašín

Zpracování studie proveditelnosti pro žádost MV ČR v rámci výzvy č.10
Smlouva o dílo MV-113267-2/OPRKybernetická bepečnost v IROP na projektové aktivity MV ČR pod
2017.
označením DCeGOV a SOCCR.

174 240 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo, MV-9701-5/OPR2018.

39 325 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo, MV-86354-5/OPR- Znalecký posudek na posouzení rozsahu výkazu práce NAKIT v rámci
2017.
dílčího plnění k DceGov-DS3.

59 895 Kč

Asseco Central Europe , a.s.

Objednávka na odborné metodické
Konzultace v rozsahu 10 MD prostřednictvím rolí: Enterprise Architect;
konzultace na přenos pilotního
UX Specialist.
Portálu občana do ostrého provozu.

98 000 Kč

Konzultační služby - znalecký posudek na posouzení rozsahu výkazu
práce NAKIT v rámci dílčího plnění DCeGov - DS3 II.

Pro: sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

A.T. Kearney GmbH (K 1. NMV)

"Analýza vývoje a strategického směřování České pošty, s.p."
- analýza finančních výkazů
- zhodnocení organizační struktury
- posouzení strategie české pošty, s.p.
- seznam pozitivních a negativních aspektů hospodaření České pošty,
s.p.
- Přehled rizik a příležitostí pro Českou poštu, s.p.
- návrh oblastí pro detailní analýzu a audit

ekonomické a organizační
poradenství

99 220 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor správy majetku
Havel,Holásek&Partners s.r.o.
Praha 1

Název

Smlouva o poskytování právních
služeb (MV-59717-20/VZ-2017

Právní analýza k možnému naplňování požadavku na 2% HDP na
obranu společným nákupem vojenské techniky

Předmět činnosti

Služby
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Za I. pololetí 2018 nečerpáno.

odměna

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Smlouva Odboru veřejných
zakázek a centrálních nákupů s
Právní služby ve věci sporného řízení ve sporu o plnění z
Advokátní kancelář Havel, Holásek
Advokátní kanceláří Havel, Holásek veřejnoprávních smluv u projektů č. EIF 2012-51, ENF 2012-07 a ENF
& Partners, s.r.o.
& Partners, s.r.o. (č.j.: MV-59717- 2012-10
20/VZ-2017)

47 916 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - odbor legislativy a koordinace předpisů

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

79140000-7 Právní poradenství a
informace.

Pražská znalecká kancelář, spol. s 79140000-7 Právní poradenství a
r.o.
informace.

Microsoft s. r. o.

Zpracování systémové analýzy působnosti krajů z hlediska obecného
nařízení o ochraně osobních údajů a compliance analýzy ohledně
dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů v Ministerstvu
vnitra.

3 968 800 Kč

Zpracování systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.

1 627 450 Kč

Dohled nad implementací řešení
projektu e-Sbírka a e-Legislativa na Podpora zadavatele při realizaci veřejných zakázek, zejména při
základě smlouvy o poskytování
přípravě odpovědí na dotazy uchazečů o veřejné zakázky.
služeb .

457 380 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - Státní oblastní archiv Litoměřice

Ing. Antonín Grygar

Měření a odstínění radonu

Měření radonu v budově SOkA Liberec

5 000 Kč

Geologické služby Mělník CZ s.r.o.

Geologické práce, testování,
měření, analýzy a kontroly

Konzultace - vpusť na pozemku SOkA Česká Lípa

2 000 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Předmět činnosti

Služby
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odměna

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
AK Kříž a partneři s.r.o.

Smlouva MV- 49359-2/EG-2018.

Smlouva o poskytování právních služeb.

JUDr. Miroslav Bartoň

Expertní právní služby při zastupování Ministerstva vnitra České
Finanční plnění na základě
republiky ve sporu se společností CZECH POINT 101 s.r.o. o užívání
Smlouvy MV-146864-16/KAP-2013.
ochranné známky a názvu CZECH POINT.

69 707 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Poskytování právních služeb MV145123-2/SIK5-2017 a MV-99162/SIK5-2018.

100 152 Kč

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.

Smlouva č.j. SZR-3954-31/Ř-2016. Smlouva o poskytování expertních poradenských služeb.

447 761 Kč

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.

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.

601 989 Kč

Poskytování právních služeb k nadlimitním veřejným zakázkám.

95 000 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - odbor legislativy a koordinace předpisů

MT Legal s. r. o., advokátní
kancelář.

Objednávka prací na základě
smlouvy o poskytování právních
služeb, uzavřené odborem
veřejných zakázek a centrálních
nákupů dne 25. 2. 2016 (č. j. MV164542-52/VZ-2015).

Expertní právní podpora zadavatele při přípravě odpovědí na dotazy
účastníků zadávacích řízení, při přípravě odpovědí na námitky účastíka
zadávacího řízení a při dalších úkonech v souvislosti s realizací
veřejných zakázek.

137 335 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - Zemský archiv Opava
MT legal s.r.o., advokátní kancelář

smlouva o poskytování právních
služeb

kompletní administrace nadlimitní veřejné zakázky -„Zajištění ostrahy a
dispečinku v olomouckém archivním areálu“

150 000 Kč

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

Havel& Partners, s.r.o., advokátní
kancelář

právní posouzení postupu zadavatele veřejné zakázky „Zpracování
Rámcová smlouva mezi
analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů
Ministerstvem vnitra a Havel &
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
Partners, s.r.o., advokátní kancelář
2014 - 2020“
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23 958 Kč

