MV-108450-11/SST-2021

Seznam poradních orgánů, poradců, poradenských společností a advokátů a advokátních kanceláří
(úkol 2.1.1. Zveřejňování poradců a poradních orgánů - RIPP)

za I. pololetí roku 2021
Poradní orgány
Název orgánu

Stálá centrální inventarizační komise

Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní
službu

Člen orgánu
Ing. Klára Kodýtková, MPA
Ing. Marek Horníček
Ing. Světlana Vytisková
Ing. Lukáš Poutník, Ph.D.
Ing. Pavla Matyášová
Ing. Pavlína Kašparová
Ivana Kliková
Ing. Bohumil Zeman
Ing. Šárka Vomáčková
Marie Šebestová
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
plk. Mgr. Kateřina Lukášová
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (MV)
Mgr. Iva Hřebíková (MV)
Mgr. Zuzana Brücknerová (MV)
JUDr. Andrea Fáberová (MV)
JUDr. Vít Šťastný (MV)
Mgr. Michal Herudek (MV)
JUDr. Ing. Petr Bejček
JUDr. Jaroslav Daněk
JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA
Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M.
Mgr. Ota Kalaš
JUDr. Jan Kněžínek
Mgr. Martina Postupová
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Šimerka
JUDr. Jindřich Škoda
Mgr. Ludmila Tomandlová
JUDr. Helena Úlehlová
JUDr. Josef Vedral

Předmět činnosti

Zajišťuje řízení, metodické usměrňování a namátková kontrola plnění úkolů v oblasti
inventarizace vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Každoročně
zpracovává souhrnné zprávy o průběhu a výsledcích inventarizace pro ministra vnitra. Zřízena
pokynem MV č. 8/2005.

Tvorba právních stanovisek - není sjednána DPP

Tvorba právních stanovisek

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu
České republiky v letech 2015-2022

Rada programu Strategická podpora rozvoje
bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025
(IMPAKT 1)

Komise pro udělení Ceny ministra vnitra za
mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

PaedDr. Jan VYKOUKAL
pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.,
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
plk. Mgr. Vít HENDRYCH
plk. Ing. Jiří CHALUPA, Ph.D., MPA
doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.
Ing. Richard MICHÁLEK
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Bc. Jan SCHNEIDER
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Miroslav URBAN
PhDr. Štěpán VYMĚTAL, Ph.D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL
plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA , MPA
plk. JUDr. David FULKA, MBA
Mgr. Luboš FENDRYCH
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Mgr. Michaela SPOUSTOVÁ
Prof. Pavel DANIHELKA
Luděk MORAVEC, MSc (Econ)
plk. Ing. Martin PÁVEK
plk. Mgr. Vladimír TÁBORSKÝ
Ing. Vít KAVAN, CSc.
Mgr. Martin DUDA
JUDr. Petr NOVÁK, Ph.D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL
doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
Ing. Bc. Jiří RULC, Ph.D.
Bc. Jan SCHNEIDER
kpt. Ing. Veronika WAGNEROVÁ
Ing. Jaroslav ŠMÍD

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

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

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

Rada Programu bezpečnostního výzkumu ČR
2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových
bezpečnostních technologií (SECTECH)

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu pro
potřeby státu 2015-2022

Mgr. Michaela CEKLOVÁ
PaedDr. Jan VYKOUKAL
Luděk MORAVEC MSc Econ
doc. Ing. Hana BARTOŠOVÁ
plk. Ing. Pavel LUKEŠ
Bc. Monika MENČÍKOVÁ
plk. JUDr. PhDr. Jan URBAN, MBA, LL. M.
plk. Bc. Miroslav LOULA
Mgr. David KRESSL
Ing. Tomáš HOLINKA
Mgr. Luboš FENDRYCH
MUDr. Marie ADÁMKOVÁ
RNDr. Adam PAVLÍK
Mgr. Michal MOROZ
Bc. Petr KŘÍŽ
Ing. Julius SABÓ
PaedDr. Jan VYKOUKAL
MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.
Ing. Ivana BEJDOVÁ, Ph.D.
pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
Ing. Peter BYSTERSKÝ
kpt. Mgr. Vladimír DOLEŽAL
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
Mgr. Martin KOŇAŘÍK
pplk. Mgr. Magda KOUTKOVÁ
Ing. Petr KRS
Ing. Helena LINHARTOVÁ
plk. Ing. Pavel NEPOVÍM
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Marcel ŠPIRK
kpt. JUDr., PhDr. Jan URBAN, MBA, LL.M.
pplk. RNDr. Ivan VALACH

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

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

Rada programu institucionální podpory

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu pro
potřeby státu 2022-2027 (SecPro – SECurity
PROcurement) pro potřeby integrovaného
záchranného sboru

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu pro
potřeby státu 2022-2027 (SecPro – SECurity
PROcurement) pro speciální výzkumné potřeby

PaedDr. Jan VYKOUKAL
pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
Mgr. Miroslava LEFLEROVÁ
PhDr. Lenka LINHARTOVÁ
plk. Ing. Tomáš MATUŠEK; GŘ HZS ČR
Ing. Karla PETROVÁ
JUDr. Kamil NEDVĚDICKÝ
brig. gen. Ing. František ZADINA
Mgr. Daniel FERANC, Ph.D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
plk. Ing. Jan HOŘÍNEK
kpt. Bc. Martin NAVRÁTIL
Ing. Petr KRS
pplk. Ing. Miroslav KUFA
plk. Ing. Martin PÁVEK
Mgr. Michaela SPOUSTOVÁ
Ing. Jaroslav ŠMÍD
pplk. JUDr. PhDr. Jan URBAN, MBA, LL. M.
RNDr. Ivan VALACH
Mgr. Daniel FERANC, Ph.D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL
plk. Ing. Tomáš BAUER
Mgr. Markéta BLATSKÁ
Mgr. David CHOVANEC
Ing. Marcel ŠPIRK

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

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

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

Rozkladová komise ministra vnitra

Poradní komise ministra vnitra

JUDr. Robert Bezděk, CSc.
JUDr. Václav Henych
Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA
Mgr. Pavlína Kroupová
JUDr. František Kubalík
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
JUDr. Jan Langmeier
Mgr. Ludvík Matoušek
JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D. et LL.M.
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
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. Mgr. Jakub Vlček
JUDr. Svatava Vronská
JUDr. Jan Wagner
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
Mgr. Romana Delongová
Mgr. Bohuslava Hanáková
Mgr. Bc. Radka Matějovičová
Mgr. Tomáš Probst
JUDr. Jindřich Škoda
Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach
JUDr. Petr Tomek

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

Příprava a aktivní účast na jednání poradní komise ministra vnitra.

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

Akreditační komise zřízená na základě § 32
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků

JUDr. Václav Henych
JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.
JUDr. Jitka Morávková
JUDr. Kateřina Šubrtová
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Pavla Šupková
Mgr. Denis Panagopulos
Mgr. Gabriela Knöpfelmacherová
JUDr. Josef Kropáček
JUDr. Eduard Klobouček, Ph.D.
Mgr. Marta Michelová
Mgr. Ivona Mottlová
Mgr. Helena Peterová
JUDr. Jaroslav Peca
JUDr. Renata Pešková
Mgr. Václav Petrmichl
Mgr. Vlastislav Svoboda
Mgr. Jan Strnad
JUDr. Daniela Šedivá
Mgr. Pavel Talpa
Mgr. Tomáš Urban
Mgr. Daniel Vlasák
Mgr. Lenka Vrzalová
JUDr. Lenka Žáková
JUDr. Miroslav Brůna
Mgr. Petra Buzu
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová
JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Aktivní účast na jednání koordinační komise

Posouzení podaných žádostí o akreditaci vzdělávacího programu či vzdělávací instituce a
příprava podkladů pro jednání akreditační komise a to zpravidla jednou měsíčně, případně
zpracování stanoviska k metodickým nástrojům pro akreditaci vzdělávacích programů a
vzdělávacích institucí.

Poradci
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení
Mgr. František Bublan
Mgr. Michal Foit
Michael Georgiev, DiS.

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

Ing. Jan Hadrbolec
(01.01.2021 - 28.02.2021)

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

JUDr. Michal Hašek
(01.01.2021 - 25.04.2021)

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

Kabinet ministra vnitra
Jan Látka

Bc. Petr Luska
Ing. Tomáš Šenkeřík

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
ekonomiky a provozu

Předmět činnosti
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti zpravodajských služeb ve prospěch
ministra vnitra.
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru Policie České republiky s
celorepublikovou působností ve prospěch ministra vnitra.

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.
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 rozvoj obcí a regionu.
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. Tomáš Hampl

Poradenství v oblasti projektového řízení, byznys analýzy a organizačních procesů v oblasti
informačních a komunikačních technologií.

Ing. Václav Klučka

Poradenství v oblasti vnitřní bezpečnosti, bezpečnostních složek a IZS z hlediska působnosti
sekce ekonomiky a provozu, poradenství v koordinační komunikaci mezi MV a Výborem pro
bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Karel Hájek

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

Mgr. Jakub Knězů

Příprava různých druhů výstupů vedoucích pracovníků v oblasti ICT a eGovernmentu v rámci
kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií a sekce informačních a komunikačních technologií, mediální školení a mediální
tréninky pro zástupce úseku, podílí se na organizační přípravě účasti sekce na různých
odborných konferencích, workshopech a seminářích, zajištění vystupujících a jejich témat,
dohled nad zpracováním prezentací a zajištění komunikace s organizátory takových akcí,
včetně vydávání stanovisek k žádosti o záštity náměstka k těmto akcím, kontrola věcné
správnosti vyhlašovaných veřejných zakázek v oblasti propagace, PR v oblasti sekce
informačních a komunikačních technologií.

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Zajišťuje vysoce expertní a analytické činnosti při plnění odborně náročných úkolů v rámci
koordinace rozvoje a zavádění elektronických služeb veřejné správy na nadresortní úrovni.
Tato činnost je zaměřena na spolupráci při zavádění služeb úplného elektronického podání a
výstavby Portálu Občana. Expertní poradenská a analytická činnost v dané oblasti je pro
Ministerstvo vnitra klíčovou činností, zejména s ohledem na skutečnost, že vykonávané
činnosti jsou časově omezené a splnění termínu jejich předání/uvedení do provozu je MV
vázáno zákonem, případně strategiemi a akčními plány přijatými vládou svým usnesením.
Poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti rozvoje Informační koncepce resortu
MV. Zastupuje ČR v pracovních skupinách Evropské komise k otázkám zavádění
elektronického občanského průkazu a implementace nařízení eIDAS v rozsahu působnosti
MV daného koncepčním zákonem.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

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

Mgr. Tomáš Čumpelík

Poradenská činnost ve věci zakladatelské činnosti Ministerstva vnitra vůči státnímu podniku
Národní agentura pro komunikační a informační technologie.

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 SLA

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních technologií

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
legislativy, státní správy a územní samosprávy

Poradenské společnosti
Název
CATTA Consulting s.r.o.

Předmět činnosti
Konzultační služby, smlouva o poskytování
služeb č.j. MV-38709-2/SIK5-2021

Služby
Poskytování konzultačních služeb pro oblast nákupů ICT komodit

AP Appraisal, s. r. o.

Znalecké posouzení cen prodejních rolí,
Smlouva o dílo - č. j.: MV- 44340-2/SIK5-2021

Znalecké posouzení cen prodejních rolí uvedených v ceníku rolí Smlouvy o zajištění správy,
provozu a rozvoje komunikační infrastruktury (Příloha č. 7 ve znění dodatku č. 2)

CS-PROJECT spol. s r.o.

Smlouva o poskytování služeb - č. j.: MV-746972/SIK5-2021, Poskytnutí expertních služeb
„Pasportizace a vyhodnocení smluv k ITS“

Poskytnutí expertních služeb „Pasportizace a vyhodnocení smluv k ITS“

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Expertní posouzení ve specifikaci: High level
architektonický model MVNO, Smlouva o
poskytování konzultačních služeb č.j. MV-953002/SIK5-2021

Konzultační služby (expertní posouzení) ve specifikaci: High level architektonický model
MVNO

RELSIE spol., s.r.o.

Č.j. MV-85411-3/OKB-2021

Konsultační služby - poskytování specializovaných služeb auditora kybernetické bezpečnosti

DATASENSE s.r.o.

Č.j. MV-91773-5/KAP-2019

Konzultant IT pro veřejnou zakázku DP-3.

JUDr. Petr Tomek

č. j. MV-75836-5/KAP-2018

Konzultant výsluh DP-3.

Znalecká kancelář Lidinský Mašín, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.: MV-34516-302/OPR-2018

Znalecký posudek plnění Dílčí smlouva č. 24.

Ing. Marek Buchta M.B.A.

Poskytnutí odborných konzultačních služeb v oblasti marketingu, propagace a médií ve vztahu
Smlouva o poskytování odborných konzultačních
k veřejné zakázce „Propagace služeb eGovernmentu v návaznosti na situaci spojenou s Covidslužeb, MV-17743-2/EG-2021
19". Celkově cena na 118.580,- Kč s DPH.
Smlouva o dílo (65562-2/EG-2021)

Vypracovaní znaleckého posudku k posouzení otázky (v rámci připravované vertikální
spolupráce s názvem „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých
správních úřadů")

Pražská znalecká kancelář, s.r.o; IČO:
48910660

Smlouva o dílo ( MV-112203-60/EG-2019)

Znalecký posudek v rámci vertikální spolupráce „Vybudování Informačního systému pro
veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) v rámci projektu
„Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy
INSPIRE r. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311"

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

Smlouva č. SZR-31-13/Ř-2017,
Poskytování služeb soudního znalce v oboru
kybernetika, odvětví výpočetní technika.
- zpracování znaleckých a odborných posudků,
- zpracování oponentských znaleckých posudků,
- poskytování odborného poradenství a
konzultací

Služby soudního znalce. Zpracování znaleckého posudku v rámci realizace projektu
Informační systém Národní certifikační autorita (IS NCA).

Cetag, s.r.o.

Equica, a.s.
IČO: 26490951

NEURODOT Consulting s.r.o.
Click4Survey s.r.o.

Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a
poradenských služeb
RD č. j. SZR-3029-19/Ř-2017,
- příprava podkladů pro zpracování ICT projektů,
Zpracování procesně organizační analýzy, politiky lidských zdrojů, zpracování oponentního
- řízení projektů a programů a poskytování
posudku k "cílovému konceptu ISSDI", zpracování ročních monitorovacích zpráv, pravidelný
organizačních, řídících a administrativních
měsíční monitoring v rámci projektu RAZR, přezkum systému řízení, aktualizace záznamů,
služeb,
řešení neshod, aktualizace systému kvality, školení vedení.
- řízení kvality, rozik a poskytování nezávislého
dohledu a auditu nad projekty,
- audit a návrh systému řízení ochrany osobních
údajů podle GDPR ...
Architektonický dohled nad výstavbou systému ePodpora zadavatele a konzultace při dohledu nad realizací a implementací projektu e-Sbírka a
Sbírka a e-Legislativa na základě smlouvy o
e-Legislativa.
poskytování služeb
Technická podpora dotazníkového šetření při sběru informací od příjemců podpory výzkumu a
služba
vývoje

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Typ závazku

Služby

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Objednávka č. 1 č. j.: MV- 77918-2/SIK5-2021

Poskytnutí právních služeb ve věci Provozního modelu Integrované telekomunikační sítě (ITS)
a navazujících částí hromadné radiokomunikační sítě Integrovaného záchranného systému
(HRAS IZS)

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Objednávka č. 2 č. j.: MV- 91516-2/SIK5-2021

Objednávka č. 2 na základě Rámcové dohody o poskytování právních služeb v oblasti
informačních a komunikačních technologií, č. j. MV-40748-10/VZ-2021

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

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Dodatek č.1 k Dílčí smlouvě č. 26, č.j. MV-74923Dodatek č.1 k Dílčí smlouvě č. 26, č.j. MV-74923-11/SIK5-2020
11/SIK5-2020
dílčí smlouva k Rámcové dohodě o poskytování
právních služeb v oblasti informačních a
Uzavření Dílčí smlouvy č. 34 na základě Rámcové dohody o poskytování právních služeb v
komunikačních technologií, č.j. MV-5970-4/SIK5oblasti informačních a komunikačních technologií, č. j. MV-22470-41/VZ-2018
2021
Dodatek č. 1 k Objednávce č. 1 na základě RD o
poskytování právních
služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií, č. j. MV-40748-10/VZ-2021

Dodatek č. 1 k Objednávce č. 1 na základě RD o poskytování právních
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. j. MV-40748-10/VZ-2021

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

Dodatek č.1 k dílčí smlouvě č.28, MV-1299303/SIK5-2020 k Rámcové dohodě o poskytování Dodatek č.1 k dílčí smlouvě č.28, MV-129930-3/SIK5-2020 k Rámcové dohodě o poskytování
právních služeb v oblasti informačních a
právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, č.j. MV-22470-41/VZkomunikačních technologií, č.j. MV-22470-41/VZ2018
2018

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

Poskytování práv. služeb dle dílč. smlouvy č. 23 Dle Dílč. smlouvy č.23 č.j.: MV-17703-6/SIK6-2020 k Rám.dohodě č.j.: MV-22470-41/VZ-2018
č.j.: MV-17703-6/SIK6-2020
o poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

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

rámcová dohoda – s č.j.: MV-177613-5/VZ-2020
– datum podpisu 4. 12. 2020
rámcová dohoda s č.j.: MV-40748-10/VZ-2021 –
datum podpisu 31. 3. 2021
rámcová dohoda s č.j.: MV-95199-10/OSM2020–datum podpisu 30.6.2020

Poskytování právních služeb v oblasti KIVS
Právní služby v oblasti IKT pro resort MV
Analýza a právní poradenství pro způsob nákupu výzbrojního materiálu pro PPČR

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Mgr. Dílčí smlouva č.10- č.j. MV- 70867-2/EG-2019 k
Komplexní právní poradenství v rámci realizace záměru Informační koncepce ČR-uživatelsky
Michal Mazel, advokát, Mgr. Filip Směja,
Rámcové dohodě o poskytování právních služeb
přívětivé a efektivní online služby pro občany a firmy s názvem "Centrálně sdílená platební
v oblasti informačních a komunikačních
advokát a Becker a Poliakoff, s.r.o. advokátní
brána portálů veřejné správy". Celková cena 344.850 Kč s DPH.
technologií (MV-22470-41/VZ-2018)
kancelář.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Mgr. Dílčí smlouva č.33- č.j. MV- 181365-4/EG-2020
právníh služby Advokátem Klientovi ve věci komplexního právního poradenství Klientovi
Michal Mazel, advokát, Mgr. Filip Směja,
k Rámcové dohodě o poskytování právních
včetně zastupování Klienta ve věci „Návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy“ předloženému
advokát a Becker a Poliakoff, s.r.o. advokátní
služeb v oblasti informačních a komunikačních
ÚOHS dne 10.11.2020. Celková cena 272.250 Kč s DPH.
kancelář.
technologií (MV-22470-41/VZ-2018)

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Mgr. Dílčí smlouva č.35- č.j. MV- 32352-2/EG-2021 k
Michal Mazel, advokát, Mgr. Filip Směja,
Rámcové dohodě o poskytování právních služeb
advokát a Becker a Poliakoff, s.r.o. advokátní
v oblasti informačních a komunikačních
kancelář.
technologií (MV-22470-41/VZ-2018)

Právní stanovisko k zajištění provozu IS datových schránek po roce 2022. Celková cena
60.500 Kč s DPH.

Rámcová smlouva uzavřená se 3 právními
kancelářemi:
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

Smlouva č.j. SZR-58/Ř-2019

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb.

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb č.j. MV124405-8/KAP-2017

Konzultační služby - právní služby ve věci právní služby pro řešení soudního sporu - projekt
AIS3 (Agendový informační systém 3).

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

MV- 95332-2/OKB-2021

Právní služby pro projekt ISSZ DP-3

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář;
IČO 25098039
Becker a Poliakoff, s. r. o.,advokátní kancelá
Havel & Partners s.r.o.
Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Dílčí smlouva č. 29 k RD č.j.: MV-144632-5/OKB- Poskytování odborných právních stanovisek k jednotlivým předloženým případům, účast na
2020
koordniačních jednáních klienta
Dílčí smlouva na základě Rámcové dohody o
poskytování právních služeb v oblasti
Poskytovní právních služeb ve věci projektu e-Sbírka a e-Legislativa
informačních a komunikačních technologií
Zpracování právního stanoviska pro posouzení správnosti postupu při uzavření Dohody o
Smlouva o dílo
realizaci projektu PGR
Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů
Smlouva o dílo
realizovaná v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020".
Komplexní právní poradenství k realizaci veřejné zakázky v rámci projektu "Zlepšení
Smlouva o poskytování právních služeb
podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území"

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody
uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření
vydaných orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020 do 17.
5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, a v
komplexním právním zastupování v navazujících řízeních před soudy podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-li zahájena.

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

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o.

Mgr. Libor Hubáček, advokát

JUDr. Daniel Volák, advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody
uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření
vydaných orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020 do 17.
5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, a v
komplexním právním zastupování v navazujících řízeních před soudy podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-li zahájena.

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody
uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření
vydaných orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020 do 17.
5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, a v
komplexním právním zastupování v navazujících řízeních před soudy podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-li zahájena.

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody
uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření
vydaných orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020 do 17.
5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, a v
komplexním právním zastupování v navazujících řízeních před soudy podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-li zahájena.

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody
uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření
vydaných orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020 do 17.
5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, a v
komplexním právním zastupování v navazujících řízeních před soudy podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-li zahájena.

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody
uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření
vydaných orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020 do 17.
5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, a v
komplexním právním zastupování v navazujících řízeních před soudy podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-li zahájena.
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