Ministerstvo vnitra v souladu s úkolem vyplývajícím z Rezortního interního protikorupčního programu zveřejňuje seznam poradců a poradních orgánů.
Údaje za I. pololetí roku 2019

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

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

Jiří Bárta

Odborná poradenská činnost a realizace posudků ve prospěch ministra vnitra v oblasti výpočetní techniky a
telekomunikační techniky a informačních technologií.

Mgr. František Bublan

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti zpravodajských služeb ve prospěch ministra vnitra.

Ing. Miroslav Červenka

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru řízení a vedení státního podniku Česká pošta ve prospěch
ministra vnitra.

Ing. Jan Hadrbolec

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru Hasičského záchranného sboru České republiky s
celorepublikovou působností ve prospěch ministra vnitra.

JUDr. Michal Hašek

Expertní poradenství pro legislativu, veřejnou správu, integrovaný záchranný systém ČR a dobrovolné hasičské
jednotky ve prospěch 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra.

Mgr. Martin Jazairi

Odborná poradenská činnost a zpracovávání materiálů ve prospěch ministra vnitra v oblasti zpravodajství,
zabezpečování konzultačních služeb v bezpečnostních otázkách nebo v rámci oblasti vnitřní bezpečnosti.

Jan Látka

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti veřejné správy (komunální a krajská úroveň) a poskytování
poradenské a konzultační činnosti ve prospěch ministra vnitra v oblasti dotačních programů pro dobrovolné hasičské
jednotky a jejich hospodaření s přiděleným finančním rámcem.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru legislativy ve prospěch ministra vnitra.

Ing. Tomáš Šenkeřík

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru státní správy ve prospěch ministra vnitra.

Ing. Milan Urban

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti energetiky, čisté mobility v dopravě, průmyslu a zahraničního
obchodu ve prospěch ministra vnitra jako 1. místopředsedy vlády.

Ing. Petr Zatloukal, MBA, MSc.

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru řízení a vedení státního podniku Česká pošta ve prospěch
ministra vnitra.

KABINET MINISTRA VNITRA
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Ministr / vedoucí ÚSÚ

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE LEGISLATIVY,
STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE LEGISLATIVY,
STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY - odbor archivní
správy a spisové služby

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

Jan Zikl

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

Mgr. Emil Ubias

Zpracování odborných materiálů a posudků v oblasti veřejné správy, koordinace investičních aktivit státních
oblastních archivů, příprava zpráv, článků a reportáží pro publikaci v odborných časopisech.

Ing. Ludmila Koštová

Posuzování, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu při řešení veřejných
zakázek v rezortu MV v působnosti sekce.

Ing. Robert Piffl

Poradenská činnost při budování e-govermentu v oblasti působnosti archivní správy.

Ing. Ivan Semerák

Konzultace a poradenství v oblasti informační a komunikační techniky.

Markéta Škodovák

Konzultace a poradenství v oblasti mediální strategie archivu.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE LEGISLATIVY,
STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY - Státní oblastní
archiv Praha

Ing. Ivo Bělonohý

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE LEGISLATIVY,
STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY - odbor
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy

Ing. Jaroslav Březina

Ing. Jarmila Mravcová

Zpracování hodnocení v rámci soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě (projekt
Implementační jednotka).

Ing. Vítězslav Vlček, MSc

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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Bc. Veronika Čtvrtlíková
Rešeršní činnost, realizace výzkumu, analytická činnost, tvorba metodických a studijních materiálů pro vybranou
správní agendu, konzultace k zabezpečení plnění aktivity (projekt Implementační jednotka).
Ing. Miroslava Vojtíšková

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE LEGISLATIVY,
STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY - odbor
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy

Jaroslav Novotný

Odborné konzultace v oblasti přípravy územně správního členění státu, analýza dat, zpracování datových souborů,
technické řešení při zpracování dalších podkladů, vývojářská a programovací činnost v oblasti veřejné sítě (projekt
Implementační jednotka).

Jiří Povolný

Specialista vizualizačního prostředí - tvorba aplikace vizualizačního rozhraní dat, tvorba metodiky doporučeného
využití aplikace, analýza dat, zpracování datových souborů, technické řešení při zpracování dalších podkladů (projekt
Implementační jednotka).

Bc. Anna Urbanová
Asistentská činnost, obsluha sekretariátu, pomocné odborné analytické práce v oblasti rozvoje veřejné sítě.
Bc. Denisa Horáková

Ing. Marek Jetmar, PhD.

Odborná konzultační činnost a poradenství - problematika meziobecní spolupráce, dostupnosti veřejných služeb,
administrativního členění státu, rozvrstvení kompetencí v rámci územní veřejné sítě, tvorba stanovisek expertního
posouzení v dané problematice (projekt Implementační jednotka).

Mgr. Barbora Bukačová

Konzultační a poradenská činnost v oblastech svěřených do působnosti oddělení právního zabezpečení na kanceláři
prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, kontrola materiálů v
oblasti azylové a migrační politiky.

Ing. Lubomír Polívka

Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti organizace práce v sekci vnitřní bezpečnosti a policejního
vzdělávání.

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

1. NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE VNITŘNÍ
BEZPEČNOSTI A POLICEJNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

Ministr / vedoucí ÚSÚ
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Ing. Tomáš Hampl

Poradenství v oblasti plnění smlouvy o "Zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury" a realizace
usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2018 č. 749 o souhrnné analytické zprávě, výstup Fáze I. projektu "Příprava
vybudování eGovernment cloud".

Karel Hájek

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

Daniel Černík

Výkon specializovaných činností v případech a v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního
úřadu s celostátní působností, spolupráce na oponentuře investičních záměrů v oblasti výpočetní techniky
realizovaných odborem provozu informačních technologií a komunikací (tisková řešení, technické návrhy řešení) a v
oblasti centrálního místa služeb, spolupráce na technickém dozoru při instalaci a provádění oprav informační a
komunikační techniky.

Mgr. Jakub Knězů

Příprava a analýza mediálního výstupu vedoucích pracovníků v oblasti informační a komunikační techniky a
eGovernmentu v rámci kanceláře náměstka a úsek pro informační a komunikační technologie, sledování aktuálních
trendů v oblasti eGovernmentu, prezentace v mediích, informování o výstupech v médiích souvisejících s
problematikou informační a komunikační technologií 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.

Ing. Václav Kraus

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

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- odbor Hlavního architekta
eGovernmentu

Ing. Cyril Čapka

Poradenská a konzultační činnost při komunikaci s Komisí pro informatiku Svazu měst a obcí a Asociací krajů k
problematice spadající do působnosti odboru Hlavního architekta eGovernmentu. Zprostředkování komunikace s
odbornými výbory poslanecké sněmovny parlamentu a plnění úkolů podle dle pokynů ředitele odboru, nebo
vedoucích oddělení.

Kancelář státního tajemníka

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti resortního zdravotnictví, příprava odborných analýz.

KANCELÁŘ NÁMĚSTKA MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
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Poradní orgány ministerstva vnitra a útvarů ministerstva vnitra
Poradní orgány
Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

Mgr. Ota Kalaš

JUDr. Ing. Petr Bejček

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

JUDr. Helena Úlehlová
Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu.

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Ludmila Tomandlová

JUDr. Petr Šimerka

Mgr. Martina Postupová

JUDr. Jindřich Škoda

JUDr. Jaroslav Daněk

JUDr. Ing. Josef Staša CSc.

JUDr. Jitka Rybová
Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu a správnímu trestání

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

Konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní činností Ministerstva vnitra pro Poradní sbor ministra vnitra
ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.
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Název orgánu

Předmět činnosti

Člen orgánu
JUDr. Robert Bezděk, CSc.
Mgr. Ing. David Bohadlo
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.,
MBA
Mgr. Pavlína Kroupová
JUDr. František Kubalík
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Mgr. Ludvík Matoušek
JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D. et
LL.M.
Mgr. Ivana Nová
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.

Rozkladová komise ministra vnitra

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Jaroslav Peca
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Lukáš Sadecký
JUDr. Zdeňka Soukupová
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.
JUDr. Jakub Vlček
JUDr. Svatava Vronská
JUDr. Jan Wagner
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
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Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

Mgr. Ing. Karel Hron

Zpracovávání doporučení senátů poradní komise ministra vnitra pro rozhodování ve věcech služebního poměru
příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradní komise ministra vnitra
Mgr. Bc. Radka Matějovičová

Koordinační komise pro přípravu
směrnic ministerstev a jiných
ústředních správních úřadů
týkajících se orgánů krajů a orgánů
obcí na úseku výkonu státní správy

Mgr. Pavel Talpa
Aktivní účast na jednání koordinační komise.
JUDr. Petr Veit, CSc.

pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.

plk. Ing. Daniel DITTRICH

PhDr. Štěpán VYMĚTAL, Ph.D.

doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.

Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech
2015 - 2020(BV III/1-VS).

JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2022 (BV III/1-VS)

Ing. Jaroslav ŠMÍD

Ing. Richard MICHÁLEK

doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.

Bc. Jan SCHNEIDER

Ing. Miroslav URBAN
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Název orgánu

Předmět činnosti

Člen orgánu
Ing. Milena Hrdličková, MBA

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
Akreditační komise MV - zřízena ze
zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních
samosprávných celků a změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
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.
Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

JUDr. Miroslav Brůna

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová
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Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - odbor legislativy a koordinace předpisů

Microsoft s. r. o.

Smlouva o poskytování služeb

Podpora zadavatele a konzultace při dohledu nad realizací a
implementací projektů e-Sbírka a e-Legislativa.

3 577 728 Kč

Pro: sekce Informačních a komunikačních technologií
Název

Předmět činnosti

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

Smlouva - Poskytování služeb
soudního znalce v oboru
kybernetika, odvětví výpočetní
technika.

Equica, a.s.
IČO: 26490951

Rámcová dohoda o poskytování
konzultačních a poradenských
služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Smlouva o dílo

ANECT, a.s.
IČO 25313029

Objednávka - konzultace

BDO IT, a.s.

Objednávka - analýzy rizik

Kelas s.r.o.

Služby
Služby soudního znalce. Zpracování znaleckého posudku informačního
systému Národní certifikační autorita (IS NCA).
Návrh koncepce struktury bezpečnostní dokumentace.
Strategie Správy základních registrů.
Návrh koncepce, struktury a dokumentace systému řízení kvality.

odměna

163 350 Kč

960 362 Kč

Smlouva o provedení jednotného ceníku informačních a komunikačních
technologií.

28 072 Kč

Testování slabin systému Národní identitní autorita.

60 500 Kč

Zpracování analýzy rizik informačních systémů.

119 790 Kč

Poskytování konzultačních služeb

Zpracování analýzy funkcionalit service deskového nástroje pro
monitoring a reporting služeb

108 900 Kč

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Poskytování konzultačních služeb

Zajištění konzultačních služeb v oblasti technické podpory při přípravě
regulatorních aspektů v souvislosti s činností oddělení komunikací.

119 790 Kč

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Poskytování konzultačních služeb

Analýza stavu softwaru pro přenos do "Univerzálního prostředí" pro
provoz aplikací a služeb Ministerstva vnitra.

114 950 Kč
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Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

ba-consulting - cz s.r.o.

Poskytování konzultačních služeb

Analýza nákladovosti variant modernizace hromadné radiokomunikační
sítě integrovaného záchranného systému.

66 550 Kč

ATBON a.s.

Poskytování konzultačních služeb

Migrace softwaru anonymizace.

58 080 Kč

CGI IT Czech Republic s.r.o.

Zpracování analýzy

Analýza procesů Nové hlavní smlouvy (NHS) včetně poskytování
konzultačních služeb.

249 744 Kč

WINSITE a.s.

Poskytování konzultačních služeb

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie s.p.

Vytvoření referenční architektury pro migrované aplikace.

2 238 500 Kč

Poskytování rolí a činností

Poskytování odborných rolí a činností v souvislosti se strategickým,
koncepčním a koordinovaným rozvojem komunikačních sítí, informačních
technologií a systémů.

12 423 784 Kč

XEOS systems, s.r.o.

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Analýza integrace systému podpory pro evidenční správu a zabezpečení
provozních dat Ministerstva vnitra.

209 209 Kč

Deloite Advisory s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb

Poskytování specializovaných služeb v oblasti zajištění kybernetické
bezpečnosti.

1 092 630 Kč

ELAT s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb

Konzultační služby - aktualizace zpráv o hodnocení aktiv, identifikace a
hodnocení rizik pro "Kritickou informační infrastrukturu" (KII) a "Významné
informační systémy" (VIS).

1 114 047 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Ing. Marek Buchta M.B.A.

Národní agentura komunikačních a
informačních technologií, s.p.

Znalecký posudek k posouzení rozsahu rozvoje Informačního systému
registru smluv.

Smlouva o poskytování odborných Poskytnutí odborných konzultačních služeb v oblasti marketingu,
konzultačních služeb
propagace a médií.
Dílčí smlouva č. 36 k Rámcové
dohodě na poskytování
konzultačních služeb

Poskytování konzultačních služeb pro "Komunikační infrastrukturu veřejné
správy" (KIVS).

10

90 750 Kč

118 580 Kč

826 686 Kč

Název

Předmět činnosti

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Zpracování znaleckého posudku

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Služby
Zpracování znaleckého posudku k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o
poskytování služeb .

Vypracování znaleckého posudku na posouzení odborné části zadávací
Smlouva o vypracování znaleckého dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na obměnu hardwaru/softwaru
posudku
Registru obyvatel (ROB), Registru práv a povinností (RPP), Informačního
systému základních registrů (ISZR).

odměna

48 400 Kč

114 950 Kč

3S.cz, s.r.o.

Smlouva o vypracování odborné
části zadávací dokumentace

Vypracování odborné části zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné
zakázce na obměnu hardwaru/softwaru Registru obyvatel (ROB),
Registru práv a povinností (RPP), Informačního systému základních
registrů (ISZR).

93 170 Kč

Clever Decision, spol. s r.o.

Smlouva na odborné konzultace

Konzultace k nastavení operačního systému MS Windows Server 2016,
virtuálního prostředí Hyper-V a databáze informačního systému
elektronické spisové služby.

120 032 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu
Mgr. Jindřich Dušek,
IČ 74153897
(pro OLYMP CSMV)

Sportovní činnosti

Mgr. Stanislav Machač,
IČ 02456044
(pro OLYMP CSMV)

Ostatní sportovní činnosti, činnosti
pro osobní a fyzickou pohodu

Psychologické poradenství.

5 600 Kč

Poradenství v oblasti funkčního tréninku.

27 300 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - Moravský zemský archiv v Brně
Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7,
166 08 Praha

Výzkumná činnost

Ai5, s.r.o. Sokolovská 428/130,
Karlín, 186 00 Praha

Projektová činnost ve výstavbě

Znalecký posudek na opláštění budovy Moravského zemského archivu v
Brně.

60 379 Kč

Posudek na skla budovy Moravského zemského archivu v Brně.

59 290 Kč
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Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce ekonomiky a provozu
AK JUDr. Lužová
(pro TMV)
JUDr. Věnceslava Holubová,
advokát, IČ 14984784, se sídlem
Šumavská 991/31,120 00 Praha 2
(pro BS MV)

Poskytování právních služeb a konzultací

Smlouva

108 900 Kč

BS MV hradí prostřednictvím advokáta
Realizace pohledávek Bytové správy za dlužníky z titulu dlužného
soudní poplatky za příslušná podání. Tyto
nájemného, popř. z jiného titulu, podáním žalob u soudu, případně návrhů
poplatky a odměna advokáta za
na exekuce.
zastupování před soudem jsou vymáhány
od povinného.

Mandátní smlouva

JUDr. Marie Beránková,
advokát, IČ 66217423, se sídlem
Žitná 1633/47, 110 00 Praha 1 (pro
BS MV)

Smlouva o poskytování právních
služeb

Mgr. Magdaléna Poncza
(pro ZSMV)

Objednávka

Wimětal & Partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.
(pro ZSMV)

Smlouva

Havel a Partners s.r.o.
(pro OSM)

Smlouva o poskytování právních
služeb

Nakládání s majetkem, se kterým přísluší právo hospodařit Bytová správy
Ministerstva vnitra (návrhy smluv o prodeji nemovitého majetku,
bezúplatné převody pozemků bezprostředně souvisejících s pozemky
bytových družstev, kterým byly prodány bytové objekty, převody
nemovitého majetku na obce atd.) a jednání s příslušnými katastrálními
úřady.

87 000 Kč

Právní služby v oblasti veřejných zakázek.

96 800 Kč

Poskytování právních služeb ve složitých obchodně-právních kauzách.

363 000 Kč

Zpracování právního stanoviska ve věci problematiky autorského zákona
a ochranných známek.

60 228 Kč

Pro: sekce Informačních a komunikačních technologií
advokátní kancelář AK Kříž a
partneři s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

Poskytování právních rad a konzultací v oblasti práva duševního
vlastnictví.

72 600 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Smlouva o poskytování právních
služeb

Právní služby pro potřeby soudního sporu - projekt AIS3 (reg. č.
CZ.1.06/1.1.00/03.06325).

236 676 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Dílčí smlouva č. 4 k Rámcové
dohodě o poskytování právních
služeb

Právní služby pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS).

695 750 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Poskytování právních služeb

Příprava rámcové dohody včetně příloh, zejména dohody o
centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na pořízení koncových
zařízení radiokomunikačního systému Pegas.

101 640 Kč
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Právní poradenství v oblasti utajovaných informací a elektronických
komunikací.

108 900 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Poskytování právních služeb

Název

Předmět činnosti

Mgr. Michal Mazel, advokát

Poskytování právních služeb

Právní posouzení bezpečnostních rizik ve vztahu k varování NÚKIB při
zadávání veřejných zakázek na komunikační a výpočetní techniku.

116 160 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář
s.r.o

Poskytování právních služeb

Dílčí smlouva č. 6 k Rámcové dohodě o poskytování právních služeb v
oblasti informačních a komunikačních technologií.

371 349 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář
s.r.o

Poskytování právních služeb

Dílčí smlouva č. 7 k Rámcové dohodě o poskytování právních služeb v
oblasti informačních a komunikačních technologií.

592 900 Kč

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní
kancelář

Poskytování právních služeb

Dílčí smlouva č. 8 k Rámcové dohodě o poskytování právních služeb v
oblasti informačních a komunikačních technologií.

665 500 Kč

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

Smlouva

Poskytování expertních poradenských služeb.

342 672 Kč

Rámcová smlouva:
1) HAVEL&PARTNERS, s.r.o., IČO
26454807,
2) Fiala, Tejkal a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.,IČO 28360125,
3) ROWAN LEGAL advokátní
kancelář, s.r.o., IČO 28468414

Rámcová smlouva

Poskytování právních služeb.

10 817 Kč

Rowan Legal, s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

Konzultační služby - právní služby ve věci připravované veřejné zakázky
pořízení informačního systému pro modelování architektury provozních
výpočetních dat.

399 300 Kč

Smlouva o poskytování právních
služeb

Právní služby k veřejné zakázce "Obměna HW/SW systémů základních
registrů (ROB, RPP a ISZR)" a zpracování smlouvy k veřejné zakázce
"Implementace HW/SW u základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“,
poskytování právních porad a konzultací při zadávání výše uvedených
veřejných zakázek, (ii) zpracování analýzy/právního rozboru a stanoviska
k Prováděcí smlouvě č.j.: MV-106559-75/SIK6-2016, zajištění podpory
informačního systému elektronické spisové služby MV.

312 180 Kč

Becker & Poliakoff s.r.o.

Služby

odměna

Pro: sekce legislativy, státní správu a územní samosprávu - Moravský zemský archiv v Brně
Mgr. Filip Směja

smlouva

Zastupování Moravského zemského archivu v Brně při řešení právního
sporu ve věci padajících oken na budově Moravského zemského archivu
v Brně.
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348 322 Kč

