Plnění úkolu 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
Údaje za 2. pololetí roku 2014

Služby poradců ministra vnitra a útvarů ministerstva
Poradci
Poradce

Jméno a příjmení
JUDr. Milan Cícer

ministr

Ing. Petr Hostek, MBA
Ing. Marcela Hrdá
Ing. Jaroslav Kala
Mgr. Tomáš Kubeš
PhDr. Miloš Růžička, Ph.D.
Josef Smýkal
PhDr. Karel Šplíchal
Mgr. Radim Turek
Mgr. Michal Marčík
Mgr. Roman Vaigel
Mgr. Vladimír Zimmel
Mgr. Zdeněk Boháč

Předmět činnosti
Poradenství v oblasti řešení problematiky finanční kriminality.
Poradenství v oblasti hrozby blackoutu.
Poradenství v oblasti eGovernmentu a rozvoje poštovních služeb.
Poradenská činnost v oblasti veřejné správy.
Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti státu.
Poradce v oblasti strategie, komunikace a krizového managementu.
Poradenství v oblasti veřejné správy a komunální politiky.
Poradenská činnost v oblasti fotbalového násilí.
Poradce v oblasti bezpečnosti.
Analytická činnost v oblasti parlamentní, vládní a legislativně právní
agendy.
Poradenské služby v oblasti právní, regionálního rozměru.
Poradenství v oblasti vnitřní bezpečnosti, finanční kriminalita,
koncepce činnosti služby kriminální policie a vyšetřování.
Činnost 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 v Kč
35.000,- Kč/měs.
do 31. 12 .2014
100,- Kč/hod.
35.000,- Kč/měs.
20.000,- Kč/měs.
35.000,- Kč/měs.
20.000,- Kč/měs.
20.000,- Kč/měs.
25.000,- Kč/měs.
50.000,- Kč/měs.
10.000,- Kč/měs.
35.000,- Kč/měs.
35.000,- Kč/měs.
30.000,- Kč/měs.
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JUDr. Petr Solský

Konzultace a analýzy na ICT projekty.

Ing. Pavel Brož

Procesní analýzy na ICT projekty.

Mgr. Radim Bureš

Konzultace při výkonu zakladatelských práv vůči České Poště a.s.

úsek prvního náměstka
MV pro vnitřní
bezpečnost

Odbor bezpečností politiky
(využití externích pracovníků za účelem vypracování odborných studií)
Vypracování odborné studie.

doc. JUDr. PhDr. Miroslav
Mareš, Ph.D.
Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.
Bc. Vojtěch Motyka
Bc. Pavla Tůmová
Milan Ulrich, DiS.
JUDr. Mgr. Štěpán Výborný
Ing. Jiří Pokorný

Ing. Pavel Strnad

Ing. Tomáš Bauer
úsek náměstka
ministra vnitra pro

Vypracování odborné studie.
Vypracování odborné studie.
Vypracování odborné studie.
Vypracování odborné studie.
Vypracování odborné studie.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev
Integračního operačního programu (IOP) a ověřování a posuzování
věcného souladu technologického řešení s plánovaným stavem při
ukončení etapy projektu pro výzvy IOP včetně kontrol souladu
v době udržitelnosti.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev IOP
a ověřování a posuzování věcného souladu technologického řešení
s plánovaným stavem při ukončení etapy projektu pro výzvy IOP
včetně kontrol souladu v době udržitelnosti.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev IOP
a ověřování a posuzování věcného souladu technologického řešení
s plánovaným stavem při ukončení etapy projektu pro výzvy IOP.

24.000,- hrubého paušálně
každý měsíc (od 1. 8. do
31. 12. 2014)
24.000,- hrubého paušálně
každý měsíc (od 1. 8. do
31. 12. 2014)
24.000,- hrubého paušálně
každý měsíc (od 1. 8. do
31. 12. 2014)

5.100,- Kč
15.000,- Kč
12.000,- Kč
15.000,- Kč
12.000,- Kč
25.050,- Kč
400,- Kč/hod.
Celkem 3.200,- Kč

400,- Kč/hod.
Celkem 96.000,- Kč

400,- Kč/hod.
Celkem 114.382,- Kč
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ekonomiku, strategie
a evropské fondy
– pro odbor
strukturálních fondů.

Ing. Ondřej Macek

Ing. Martin Dvořák

Ing. Pavel Matějka
Alan Ilczyszyn

úsek náměstka
ministra vnitra
pro informační
a komunikační
technologie

Robert Piffl

Ondřej Rudolf

doc. Ing. Jiří Volf,CSc.
Ing. Roman Vrba

včetně kontrol souladu v době udržitelnosti. Posuzování výstupů
projektů OPLZZ, jejich souladu s projektovou žádostí, se smlouvou
s dodavateli a dalšími podklady.
Konzultace a podpora při zodpovídání dotazů v rámci výzev IOP
a ověřování a posuzování věcného souladu technologického řešení
s plánovaným stavem při ukončení etapy projektu pro výzvy IOP
včetně kontrol souladu v době udržitelnosti.
Poskytování odborných technických konzultací k posouzení výstupů
z projektů OPLZZ 4.1 a posouzení podstatných změn
u strategických projektů OPLZZ 4.1 a další související posudky
dle konkrétních dílčích požadavků odběratele.
Poradenské a konzultační služby při tvorbě Akčního plánu
GeoinfoStrategie. (od 15. 11. 2014)
Poradenské a konzultační služby v oblasti telekomunikací
a informačních technologií - budování sítí nové generace určených
pro přístup k internetu v souvislosti se státní strategií Digitální číslo
2.0. (od 1. 12. 2014)
Poradenská činnost (od 1. 11. 2014) v oblasti:
- eGovermentu v součinnosti s elektronickými formami dokumentů
a související,
- elektronické fakturace B2G.
Poradenství v oblasti tvorby strategií a rozvoje mobilních aplikací,
koordinace a dohled nad vývojem mobilních aplikací. (od 1. 10.
2014)
Poskytování konzultací a spolupráce na rozvoji státní správy a její
informatizaci, včetně analýz v této oblasti. (od 1. 9. 2014)
Odborné konzultace a koordinace komunikace v oblasti
eGovernmentu na úrovni krajů a obcí ČR, příprava analýzy
současného stavu rozvoje eGovernmentu v území. (od 1. 9. 2014)

400,-/hod.
Celkem 2.400,- Kč

620,- Kč/hod.
Celkem 37.498,- Kč

248,- Kč/hod.
150,- Kč/hod.

300,- Kč/hod.

200,- Kč/hod.

200,- Kč/hod.
200,- Kč/hod.
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prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

odbor tisku a public
relations

PhDr. Jana Kasalová

Odborné konzultace v oblasti eGovernmentu, příprava strategie ICT
a spolupráce na agendě Rady vlády pro informační společnost. (od
1. 9. 2014)
Podpora činnosti a analýza v oblasti mediálního prostředí v rámci
resortu MV, metodika komunikace pro manažery v oblasti PR.

300,- Kč/hod.

30.000,- Kč/měs.

Poradní orgány ministra vnitra a útvarů ministerstva
Poradní orgány
Název orgánu
Poradní sbor ministra
vnitra ke správnímu
řádu

Člen orgánu
JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
Doc. JUDr. Eva Horzinková,
Ph.D.
Ing. Alena Loudová
JUDr. Jitka Rybová
Mgr. Zdeňka Přenosilová

Předmět činnosti

Odměna v Kč

Poradní sbor přispívá při přípravě norem správního práva
procesního k vyhodnocování efektivnosti stávajících norem, k
dodržování koncepčního přístupu při dalším utváření právního
řádu, k vytváření základů pro jeho zjednodušení cestou odstranění
nežádoucích duplicit právních norem a sjednocení institutů pro
úpravu týchž věcí ve zvláštních zákonech, tedy k zajištění
jednotné právní úpravy postupu správních orgánů, pokud
vykonávají působnost v oblasti veřejné správy při zohlednění
odůvodněných procesních výjimek ve zvláštních zákonech.

5.000 – 55.000,- Kč
(odměna vyplacena
na konci roku 2014 za práci
odvedenou během celého
roku 2014 v závislosti na
její celkový rozsah)
Celková částka: 90.000,- Kč
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Služby poradenských společností pro útvary ministerstva
Poradenské společnosti
Pro: Úsek náměstka vnitra pro veřejnou správu a legislativu
Název

Předmět činnosti

Služby

Ernst & Young,
s.r.o.

poradenské a konzultační
služby

Poskytování poradenských služeb týkajících se úprav dokumentu Strategický
rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+.

Ernst & Young,
s.r.o.

poradenské a konzultační
služby

Poradenská a konzultační činnost při tvorbě Implementačních plánů
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014
– 2020.
Pro: Úsek náměstka ministra vnitra pro informační technologie

Abillance s.r.o.,
IČ: 28030028

poskytování konzultačních
služeb a poradenství v
oblasti mobilních
digitálních služeb
souvisejících se službami
eGovermentu

Accenture
Central Europe
B.V.,
org. složka,
IČ: 27567397

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

Konzultační služby a poradenství v oblastech:
- předložení plánu tvorby digitálních služeb a již existujících výstupů
a informací obsažených v rámci eGovermentu,
- vytvoření plánu tvorby digitálních služeb v synergii se službami
eGovermentu,
- zpracování doporučení strategie rozvoje eGovermentu vůči široké
veřejnosti.
Konzultační služby poskytované v návaznosti na projekt Procesní
modelování agend (PMA). Obsahem těchto konzultací je příprava
prezentačních materiálů, analýza a příprava dat, aktivní účast na prezentacích
dle požadavků objednatele.
(smlouva ze dne 24. 11. 2014)

Odměna
302.500,- Kč
1.042.112,50 Kč vč. DPH

celková cena:
99.000,-Kč bez DPH,
tj. 119.790,- Kč (vč.) DPH
při sazbě DPH ve výši 21%

cena za člověk/den:
12.000,-Kč bez DPH,
tj. 14.520,- Kč s DPH,
celková maximální sjednaná
cena 90.000,- Kč bez DPH,
tj. 108.900,- Kč s DPH
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BDO IT a.s.,
IČO: 25056646

poskytování konzultačních
služeb

Expresní konzultační a technické poradenské služby související s projekty
CMS, KIVS, ITS a Program jednotné úrovně OS.

Bohdan Lajčuk,
IČ:88916341

zpracování analýzy

CORTIS
Consulting
s.r.o.,
IČ: 26397668

činnost podnikatelských,
finančních, organizačních a
ekonomických poradců;
poskytování software a
poradenství v oblasti
hardware a software;
zpracování dat, služby
databank, správa sítí;
pořádání odborných kurzů,
školení a jiných
vzdělávacích
Vláda České republiky
schválila svým usnesením č.
224, ze dne 4. dubna 2012,
Informaci o zajištění
vybraných služeb
informačních a
komunikačních technologií
využívaných státní správou
a změnu Zakládací listiny
státního podniku Česká
pošta, s. p., spočívající v

Vypracování navazující analýzy, jejímž předmětem bude zhodnocení
možností a náročnosti realizace projektu školení v oblasti kybernetické
bezpečnosti pro zaměstnance ve veřejné správě analýzy.
(smlouva ze dne 17. 9. 20114)
Konzultační služby poskytované v rámci předprojektové přípravy projektu
s názvem Pilotní ověření standardizace - Agenda A 121 Živnostenské
podnikání, spolupráce zejména při tvorbě zadávací dokumentace a věcného
obsahu zadávacího řízení realizovaného v rámci projektu.
(smlouva ze dne 3. 11. 2014)

Česká pošta,
s.p., Odštěpný
závod ICT
služby,
IČ: 47114983
Sídlo: Olšanská
1951/4, 130 00
Praha 3

Provedení analýzy vybraných informačních systémů resortu Ministerstva
vnitra ČR, které by měly být zařazeny do kritické informační infastruktury
nebo do významných informačních systémů a budou tak regulovány novým
zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících předpisů (dále jen „ kybernetický zákon“), který nabude
účinnosti k 1. lednu 2015 s přechodným obdobím k 1. lednu 2016.
(smlouva ze dne 3. 11. 2014)

celková cena:
98.000,- Kč bez DPH,
při sazbě DPH 21%
celková cena: 30.000,- Kč
bez DPH
(neplátce DPH)
cena člověk/den:
4.000,- Kč bez DPH,
tj. 4.840,- Kč s DPH,
maximální sjednaná cena
92.000,- Kč bez DPH,
tj. 111.320,- Kč s DPH

cena člověk/den:
14.000,-Kč bez DPH,
tj. 16.940,- Kč s DPH,
celková maximální sjednaná
cena
1.960.000,- Kč bez DPH,
tj. 2.371.600,- Kč s DPH
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rozšíření předmětu činnosti
České pošty, s.p., o výkon
vybraných služeb.
Expertní a specializované konzultační služby v oboru ICT v oblasti
informačních systémů, projektového řízení, analytické činnosti, procesního
modelování, komplexní architektury informačních systémů, analýzy a návrhu
funkčních i nefunkčních požadavků procesního modelování, analýza a návrhů
procesů a bezpečnosti informačních systémů, hardwarové infrastruktury,
síťové infrastruktury a tvorby a revizí zadávacích dokumentací a související
odborné činnosti.
(smlouva ze dne 21. 5. 2014)

Grant Thornton
Advisory s.r.o.,
IČ: 26513960

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

Vypracování zhodnocení dopadů regulace („RIA“) návrhů legislativních
změn a úprav tzv. digitálních zákonů, tj. zákonů č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů a č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy.
(smlouva ze dne 27. 8. 2014)

Specialista projektového
řízení 1.815,- Kč/hod.
ICT Analytik 1.784,75,Kč/hod.
Architekt řešení 1.936,Kč/hod SW a HW architekt
1.815,- Kč/hod.
Specialista bezpečnosti ICT
1.784,75 Kč/hod
IT konzultant 1.633,50
Kč/hod.
celková maximální sjednaná
cena:
3.000.000,- Kč bez DPH,
tj. 3.630.000,- Kč s DPH
celková cena:
95.000,- Kč bez DPH,
tj. 114.950,- Kč s DPH
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oceňování majetku pro věci
movité, nemovité,
nehmotný majetek, finanční
majetek a obchodní závod
výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
Ing. Jaroslav
Hönig,
IČ: 18405657

poskytování konzultačních
služeb a zpracování analýz

Ing. Pavel
Stánek,
IČO: 4887952
Ing. Zdeněk
Kyprý,
IČ: 69530564

stanovení podkladových dat

poskytování konzultačních
služeb

Vypracování odborného posouzení, jehož předmětem je stanovení
předpokládané výše pracnosti předaného plnění Části 1 zpracovaného na
základě Smlouvy o realizaci projektu „Interaktivní personální portál pro
potřeby zaměstnanců ve veřejné správě“, čj. MV-20023-210/VEG-2010,
ze dne 17. 2. 2014 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra
a Institutem pro veřejnou správu Praha, příspěvková organizace. Součástí
tohoto posouzení bude rovněž určení předpokládané adekvátní hodnoty.

celková cena:
14.000,- Kč bez DPH,
tj. 16.940,- Kč s DPH

Vypracování analýzy nových projektových záměrů zadávaných odborem
eGovernmentu MVČR a konzultace při přípravě projektových žádostí
v rámci IS Benefit s přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím
ze Strategického rámce rozvoje eGovermentu 2014+.
(smlouva ze dne 30. 6. 2014)
Vypracování podkladových dat o agendách veřejné správy pro hodnocení
výkonu veřejné správy jako podklad k vyplnění Karty agendy.
(smlouva ze dne 15. 8. 2014)
Konzultační služby poskytované v návaznosti na přípravu projektového
záměru na vybudování dohledového centra Ministerstva vnitra pro provoz
ICT systémů a kybernetickou bezpečnost (SOCCR), které má být
koncipováno jako integrální součást Centrálního místa Služeb – Komunikační
infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS 2.0).
(smlouva ze dne 3. 12. 2014)

1.100,- Kč/hod bez DPH,
tj. 1.331,- Kč s DPH,
maximální sjednaná cena
90.000,- Kč bez DPH,
tj. 108.900,- Kč s DPH
celková cena:
99.000,- Kč bez DPH
(neplátce DPH)
cena za člověk/den:
12.500,-Kč bez DPH,
tj. 15.125,- Kč s DPH,
celková maximální sjednaná
cena: 62.500,- Kč bez DPH,
tj. 75.125,- Kč s DPH
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Marek Daniš,
IČO: 67301291

poskytování expertních a
specializovaných
technických konzultačních
služeb

Prof. Ing. Jiří
Voříšek, CSc.,
IČO: 16456157

poskytování konzultačních
služeb

TIEROSSA
a.s.,
IČ: 274 27 099

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

T-SOFT a.s.,
IČ: 40766314

instalace, opravy
elektrických strojů a
přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
výroba, obchod a služby

Konzultace v oblastech:
- síťových technologií WAN/LAN a zabezpečení transportních sítí,
- výstavby a správy fyzických sítí, zejména optických tras,
- virtualizace optických sítí na bázi technologií DWDM, návrhu
a konfigurace síťových technologií IP/MPLS,
- zabezpečení sítí, kryptografie, funkčního modelu PKI, bezpečného
„tunelování“ síťového provozu.
Expresní konzultační a technické poradenské služby souvisejíc s:
- přípravou strategie ICT,
- s rozvojem eGovermentu,
- metodikou pro definici služeb VS a pro hodnocení kvality služeb VS,
- metodikou pro hodnocení investičních a provozních nákladů ICT projektů,
- využíváním portálu Management podnikové informatiky provozovaný VŠE
pro řízení ICT ve VS,
-spolupráce na agendě Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační
společnost.
Zpracování analýzy rizik realizace projektu Interaktivní personální portál pro
potřeby zaměstnanců ve veřejné správě dle smlouvy č.j. MV-20023210/VEG-2010 včetně sběru podkladových materiálů a informací, účasti na
jednáních projektového týmu, řídícího výboru projektu a dalších jednáních
a komunikace s dodavatelem plnění. (smlouva ze dne 11. 8. 2014)

1.500,- Kč /hod bez DPH

Vypracování odborného posouzení dokumentu s názvem Dohledové centrum
SOCCR – Projektový a investiční záměr, ze dne 14. 11. 2014.
(smlouva ze dne 18. 11. 2014)

celková cena:
98.000,- Kč bez DPH,
tj. 118.580,- Kč s DPH

Konzultační služby poskytované v návaznosti na přijetí nového zákona

1.100,- Kč/hod bez DPH,

zaplaceno celkem
142.500,- Kč bez DPH

celková cena:
98.000,- Kč bez DPH,
při sazbě DPH 21%

celková cena:
92.000,- Kč bez DPH,
tj. 11.320,- Kč s DPH
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neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona

poskytování konzultačních
služeb
poskytování služeb

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů,
spočívají zejména v posouzení a revizi zadávací dokumentace (výzvy) včetně
vymezení věcného plnění smlouvy na zhotovení analýzy vybraných systémů
Ministerstva vnitra a dále posouzení souladu předaného výstupu s výše
zmíněnou výzvou a smlouvou včetně písemného stanoviska k akceptaci
plnění. (smlouva ze dne 13. 10. 2014)
Koordinace projektů ITS a CMS a jejich souvislostí s projektem NIS IZS.
Podílení se na technickém vyhodnocení odevzdaných nabídek jednotlivých
uchazečů odevzdaných v elektronických aukcích, jež jsou součástí
výběrového řízení na poskytování služeb KIVS 2013-2017:
- dohled nad procesním řízením jednotlivých elektronických aukcí,
- analýza technických řešení a cen na telekomunikačním trhu v ČR, za
specifikované služby dle „Zadávací dokumentace“ a specifikací
„Katalogových listů služeb“,
- předkládání doporučení a návrhu vzešlých z analýz nabídek uchazečů,
odpovědným zástupcům zadavatele,
- úprava technických paramentů daných poptávkových a katalogových listů
dle definovaných paramentů zadavatel a jeho potřeb,
- poskytování technických konzultací při řešení dodatečných dotazů
a námitek uchazečů,
- vypracování návrhu odpovědí na dané dotazy a námitky, týkající se
technického řešení služeb,
- podílení se na návrhu strategie dalšího postupu v procesu řízení zakázky,
- osobní účast na řídícím výboru KIVS (jedenkrát týdně).

tj. 1.1331,- Kč/hod s DPH,
maximální sjednaná cena
96.800,- Kč bez DPH,
tj. 117.128,- Kč s DPH

zaplaceno celkem
108.900,- Kč s DPH
1.750,- Kč bez DPH
sazba DPH 21%
max. sjednaná cena:
490.000,- Kč s DPH
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poskytování konzultačních
služeb k projektu a veřejné
zakázce s názvem
Poskytování služeb KIVS
2013-2017

KPMG Česká
republika s.r.o.,
IČ: 005 53 115

Konzultační služby v:
- úpravě technických parametrů katalogových a poptávkových listů,
- oblasti rozvoje IT a ICT služeb rezortu MV ČR – v případě technických
i ekonomických aspektů daných rozvojových projektů IT a ICT.
Poskytování technických konzultací při:
- řešení dodatečných dotazů a námitek uchazečů, návrhu odpovědí na dané
dotazy a námitky,
- návrhu strategie dalšího postupu v procesu řízení zakázky.
Pro: Úsek náměstka ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy
oceňování majetku, činnost Analýza modelu Policie České republiky jako jedné organizační složky státu.
účetních poradců, daňové

celková cena:
90.000,- Kč bez DPH
sazba DPH 21%

205.700,- Kč včetně DPH.

Odbor interního auditu a kontroly
Ing. Janka
Píšová – EKOP

Ing. Milan
Vodička,CSc.

odborné posouzení
stávajícího nastavení
kontrolních a řídících
mechanizmů u kontrolované
osoby - státní příspěvkové
organizace Zařízení služeb
pro Ministerstvo vnitra,
z pohledu nezávislých
odborníků, podání návrhu
na restrukturalizaci
organizace a zefektivnění
její činnosti.

Znalecký úkol:
a) Vypracování ekonomické analýzy SPO roku 2013 včetně jednotlivých
ukazatelů ekonomické analýzy a konkrétní návrhy a doporučení na období
roku 2015.
b) Posouzení, zda byly organizační řád a organizační struktura SPO v období
roku 2013 nastaveny a definovány podle jednotlivých činností, které byly
uvedeny v předmětu hlavní činnosti a jiné činnosti SPO.

Za znalecké posudky bylo
znalcům uhrazeno celkem
350.346 Kč.

Znalecký úkol:
a) Vypracování návrhu nové organizační struktury SPO podle výsledků
ekonomické analýzy SPO roku 2013 na období 2015, včetně elektronické
podoby.
b) Identifikace dle platného a účinného organizačního řádu Ministerstva
vnitra, zabezpečení a definice zřizovatelských funkcí vůči SPO v období roku
2013 a 2014. Návrh jejich znění pro rok 2015, včetně elektronické podoby.
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Služby advokátů a advokátních kanceláří pro útvary ministerstva
Advokáti a advokátní kanceláře
Pro: Úsek náměstka ministra vnitra pro informační technologie
Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění
(celková sjednaná částka)
2.000,- Kč/hod. (bez DPH)
2420,- Kč/hod. (s DPH)
celková maximální
sjednaná cena:
99.000,- Kč bez DPH
119.790,- Kč vč. DPH
2.240,- Kč/hod.
(s DPH) advokát
1.500,- Kč/hod.
(s DPH) koncipient
maximální cena
(s DPH):
1.790.800,- Kč

Advokátní kancelář
Kříž a partneři
s.r.o.,
IČO: 28524021

smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Zpracování právní analýzy a posouzení právního postavení objednatele dle
autorského zákona ve vazbě na nároky vznesené společností European
Business Enterprise, a.s. v žalobním návrhu o vydání bezdůvodného
obohacení.

HVH Legal
Advokátní kancelář
s.r.o.,
IČO: 25702599

smlouva o poskytování
právních služeb pro projekt
KIVS

- Koncepční poradenství v souvislosti s centrálním zadáváním,
- asistence administrátorovi,
- příprava odpovědí na dotazy dodavatelů v zadávacích řízeních,
- účast na jednáních,
- vypracovávání stanovisek k dílčím otázkám,
- další související poradenství.
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Mgr. Filip Směja
Mgr. Michal Mazel
advokáti
IČO:46265589
IČO:45611262

prováděcí smlouva č.5
Rámcové smlouvy na
zajištění právních služeb
pro Ministerstvo vnitra v
projektech IOP a OPLZZ a
v oblasti informačních
a komunikačních
technologií

Poskytování specializovaných a expresních poradenských služeb
a odborného právního poradenství, zejména v oblastech:
- právní služby poskytované v souvislosti s průběžnou podporou při
tvorbě, realizaci a ukončování projektů v rámci OPLZZ realizovaných
odborem eGovermentu, včetně právního poradenství souvisejícího
s předprojektovou přípravou,
- právní poradenství a podpora tvorby legislativních úprav zákonů včetně
přípravy zhodnocení dopadů regulace a související právní analýza,
- právní podpora a konzultace ve věci správního řízení s Českou poštou,
s.p. v souvislosti s problematikou datového trezoru,
- právní konzultační podpora spojená s realizací nestandartních právních
činností odboru, zejména se zahraničním prvkem (dopady nařízení eIDAS,
zapojení MV do mezinárodních projektů oblasti eGovermentu),
- další právní služby dle potřeb odboru eGovermentu (sem spadá rovněž
právní poradenství v době udržitelnosti projektů realizovaných odborem
eGovermentu, zejména projekt PMA ve VS).
Zajištění právních služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií.

1.070,- Kč/hod. bez DPH,
tj. 1.294,70 Kč/hod. s DPH,
celková sjednaná cena
428.000,- Kč bez DPH,
tj. 571.880,- Kč s DPH

smlouva o poskytování
právních služeb

Poskytování expertních právních služeb.

smlouva o poskytování
právních služeb

Poskytování expertních právních služeb při zastupování MV ČR ve sporu
se společností CZECH POINT s.r.o. o užívání ochranné známky a názvu
CZECH POINT.

966,79 Kč/hod. s DPH
Zaplaceno celkem
410.564,- Kč s DPH
1.900,- Kč/hod. bez DPH
Zaplaceno celkem
138.172,- Kč s DPH

prováděcí smlouva č.4
Rámcové smlouvy na
zajištění právních služeb
pro Ministerstvo vnitra v
projektech IOP a OPLZZ a
v oblasti informačních a
komunikačních technologií

Advokátní kancelář
JUDr. Miroslav
Bartoň,
IČO: 66210381

966,79 Kč/hod. s DPH
zaplaceno celkem
47.372,-Kč s DPH
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Becker &
Poliakoff, s.r.o.,
advokátní kancelář
IČO: 25098039
MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
IČO:28305043

prováděcí smlouva č. 3
Rámcové smlouvy na
zajištění právních služeb
pro Ministerstvo vnitra v
projektech IOP a OPLZZ
a v oblasti informačních
a komunikačních
technologií

Právní, poradenské a konzultační služby souvisejících se zadáváním
významné veřejné zakázky na „Pořizování licencí k produktům
Microsoft“, veřejné zakázky „Zajištění potřeb podpory SW podpory
pro produkty Microsoft“ a veřejné zakázky „Poskytování licencí k SW
produktům IBM a souvisejících služeb.“

ROWAN LEGAL,
s.r.o.,
advokátní kancelář
IČO: 28468414

prováděcí smlouva č. 2
Poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb:
Rámcové smlouvy na
- poradenství v oblasti obchodně závazkových vztahů v oblasti ICT,
zajištění právních služeb
zadávání veřejných zakázek,
pro Ministerstvo vnitra v
- poskytování konzultací,
projektech IOP a OPLZZ
- zpracovávání analýz, stanovisek, vysvětlení, rozborů a doporučení,
a v oblasti informačních
- zpracování a revize podkladů a právních dokumentů.
a komunikačních
technologií
prováděcí smlouva č.1
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních
Rámcové smlouvy na
technologií.
zajištění právních služeb
pro Ministerstvo vnitra v
projektech IOP a OPLZZ
a v oblasti informačních
a komunikačních
technologií
Pro: Úsek náměstka ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy

1.000,- Kč/hod. bez DPH
1.210,- Kč/hod. s DPH
celková cen nepřekročí:
50.000,- Kč bez DPH
605.000,- Kč s DPH

900,- Kč/hod. bez DPH
1.089,- Kč/hod. s DPH
celková cena nepřekročí:
450.000,- Kč bez DPH
544.500,- Kč s DPH

890,- Kč/hod. bez DPH
1.076,90,- Kč/hod. vč. DPH
celková cena nepřekročí:
133.500,- Kč bez DPH
161.535,- Kč vč. DPH
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Společná advokátní
kancelář Wimětal &
Pilařová
(Členové sdružení
Mgr. Lukáš Wimětal,
advokát,
IČ: 614 49 407,
JUDr. Helena
Pilařová, advokát,
IČ: 662 51 401

smlouva o poskytování
právních služeb ze dne
15. října 2014. Uzavřena
s odborem veřejných
zakázek a centrálních
nákupů Ministerstva
vnitra

Poskytování právních rad a konzultací,
- zpracování právních rozborů posouzení a analýz,
- sepisování zadávacích dokumentací, výzev, smluv a jiných podání
či dokumentů,
- zastupování zadavatele při jednáních s třetími stranami,
- zastupování zadavatele před správními orgány, zejména Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se zadávacími řízeními,
- 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 podle
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Jednorázové využití služeb advokátní kanceláře (právní poradenství)
odborem správy majetku Ministerstva vnitra.

Smlouva je uzavřena
na dobu
určitou do 31. prosince
2015 nebo do vyčerpání
limitu ve výši 1.900.000,Kč bez DPH. Smluvní
odměna za poskytnutí
právních služeb za jednu
hodinu je v částce ve výši
1.750,- Kč bez 21 % DPH
za hodinu. Za II. pololetí
2014 nebyla uhrazena
žádná odměna.
Za služby poskytnuté
odboru správy majetku
Ministerstva Vnitra byla
advokátní kanceláři
uhrazena odměna za
poskytnutí právních služeb
ve výši 7.000,- Kč plus
21% DPH, tj. částka v
celkové výši 8.470,- Kč.
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Služby poradců, poradenských společností, advokátů a advokátních kanceláří pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace
v působnosti Ministerstva vnitra
Národní archiv
Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

RNDr. Libor Dostálek

Zpracování implementační studie IS NDA a zavedení LTP Archivematica.

IT2u Czech s.r.o.

Posouzení implementační studie. Návrh bezpečnostní, administrátorské, uživatelské a technické
dokumentace.
Právní služby v souvislosti s veřejnou zakázkou NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií
ICT.

Advokátní kancelář Jarušek,
Straková a Partners

Odměna
500,- /hod. bez DPH
96.500,- Kč vč. DPH
123.594,24 Kč vč. DPH
1.500,- Kč/hod. bez
DPH, sjednaný
rozsah 20 hodin
36.300,- Kč vč. DPH

Státní oblastní archiv v Praze
Poradci
Jméno a příjmení
Ing. Tomáš Válek
Název
PROM-EL,
Václav Oberreiter

Předmět činnosti
Studie proveditelnosti za projekt "Elektronická spisová služba" v rámci IOP, 17. výzva.
Poradenské společnosti
Předmět činnosti
Znalecký posudek k vyúčtování spotřeby elektrické energie k nájemní smlouvě v budově SOkA
v Kutné Hoře.

Odměna v Kč
48.800,- Kč vč. DPH

Odměna
10.648,- Kč vč. DPH
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PROM-EL,
Václav Oberreiter
IPROS, s.r.o.

Znalecký posudek k vyúčtování spotřeby elektrické energie k nájemní smlouvě v budově SOkA
v Kutné Hoře (změna prostor k užívání).
Posudek budovy a návrh stavebního řešení objektu v Benešově.

3.630,- Kč vč. DPH
12.100,- Kč vč. DPH

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Předmět činnosti

Odměna

Mgr. Radim Neubauer

Vyřízení dědictví po Karlu Novotném.

577,50 Kč vč. DPH

Advokátní kancelář Jarušek,
Straková a Partners

Právní poradenství pro projekt "Elektronická spisová služba" v rámci IOP, 17. výzva.

24.200,- Kč vč. DPH

Státní oblastní archiv v Třeboni
Advokáti a advokátní kanceláře
Název
Mgr. Bc. Radka Paulová

Předmět činnosti
Zabezpečení agendy nájemníků-smlouvy. Podání k soudu na vymáhání pohledávek a řešení škod
v souvislosti s rekonstrukcí kláštera Augustiniánů. Poradenství při přípravě výběrového řízení
na podlimitní veřejnou zakázku - 2. etapu rekonstrukce. Poradenství ve smluvních vztazích
v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Odměna
350,- Kč/hod.
19.600,- Kč vč. DPH

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Poradenské společnosti
Název
Ing. Viktor Weilguny

Předmět činnosti
Vystavení statického posudku na únosnost stávajících podlah v budově Úřadu práce v Lounech.
(Možnost využití budovy oblastním archivem, neboť úřad práce by měl prostory opustit.)

Odměna
14.119,- vč. DPH

17

Kamerový monitoring vnitřní dešťové kanalizace ve dvoře budovy SOA v Litoměřicích.
Advokáti a advokátní kanceláře

LEN - servis s.r.o.

Název

Předmět činnosti

Advokátní kancelář
JUDr. Radky Šumerové

Právní služby:
- 2x dohoda o zrušení věcného břemene,
- 1x smlouva o zřízení služebnosti dle nového občanského zákona,
- poradenství ve smluvních vztazích v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

7.968,- Kč vč. DPH

Odměna
6.050,- vč. DPH

Zemský archiv v Opavě
Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Předmět činnosti

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

Veřejná zakázka - rekonstrukce střechy SOkA Prostějov.
Veřejná zakázka - rekonstrukce střechy SOkA Opava - depozitář Skrochovice.
Právní služby – konzultace.
Zajištění přípravy a administrace veřejné zakázky - dodávka osobních vozidel,
příkazní smlouva na jednu zakázku.

Odměna
41.942,- Kč vč. DPH
41.942,- Kč vč. DPH
12.796,- Kč vč. DPH
30.250,- Kč vč. DPH

Institut pro veřejnou správu Praha
Poradenské společnosti
Název
BestVision s.r.o.

Předmět činnosti

Služby

poradenská činnost

Poradenská a konzultační činnost při akceptačním řízení projektu "Personální portál
(PePo)" a při implementaci zákona o státní službě do "PePo".

Odměna
48.400,- Kč
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Václav Zmatlík

poradenská činnost

Dohoda o provedení práce - člen komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Revitalizace – úprava kongresového sálu
a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově“.

5.400,- Kč

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Typ závazku

Služby

JUDr. Věnceslava
Holubová, advokát,
IČ: 149 84 784

Mandátní smlouva
ze dne 12. dubna
2012.

Realizace pohledávek BS MV za dlužníky z titulu dlužného nájemného,
popř. z jiného titulu, podáním žalob u soudu, případně návrhů na exekuce.

JUDr. Marie
Beránková, advokát,
IČ: 662 17 423

Smlouva
o poskytování
právních služeb
ze dne 5. 2. 2013.

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

Finanční plnění
(celková sjednaná
částka)
Zaplaceno 0,- Kč.
Odměnu za zastupování
před soudem a během
exekučního řízení hradí
žalovaný/povinný
z přisouzených náhrad
nákladů řízení, takže BS
MV nevznikají žádné
náklady.
Za II. pololetí 2014
zaplacena celková
částka ve výši 109.600,Kč.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, s.p.o.
Poradenské společnosti
Název
Done, s.r.o.,

Předmět činnosti
Poradenská a konzultační

Služby
Konzultační služby při zpracování požadavků informatiky MV na

Odměna
Plnění za II. pololetí 2014
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IČ: 261 47 254
TEMPEST CZECH
s.r.o., IČ: 250 94 670

činnost, zpracování
odborných studií a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií a posudků.

výstavbu (rekonstrukci) datového centra Olšanská.
Konzultační služby související s bezproblémovým provozem systému a
spočívající v zajištění odborné podpory v souvislosti s implementací
ERP sytému SAP formou zajištění služeb Solutin SAP architekta a
specialisty na systémy řízení.

v částce ve výši
360.731,- Kč vč. DPH.
Rozsah služeb max. 400
hodin Smluvní odměna za
poskytnutí služeb za
jednu hodinu je v částce
ve výši 1.175,- Kč bez
DPH. Plnění – dosud
nebylo ze strany
poskytovatele právních
služeb fakturováno.

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Typ závazku

JUDr. Jindřich Vítek,
Ph.D., advokát,
IČ: 636 22 777

Smlouva o poskytování
právních služeb. Předmětem
smlouvy je
zejména administrace
zadávacích řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.

Společná advokátní
kancelář Wimětal &
Pilařová

Smlouva o poskytování
právních služeb. Předmět
smlouvy je zejména řešení
možných negativních dopadů
z titulu ukončené Nájemní
smlouvy, jejíž předmětem
byl nájem lázeňských domů.

Služby

-

-

Zajištění procesu zadávacích řízení,
zajištění zvláštních postupů v zadávacím řízení,
zajištění soutěží o návrh,
zajištění veřejných zakázek malého rozsahu.

Poskytování porad a konzultací,
příprava a sepisování potřebných písemností,
zastupování při konkrétních jednáních,
zastupování před orgány činnými v trestním řízení, soudními
a správními orgány,
příprava sepisování smluvních dokumentů,
komunikace se soudními znalci,
zabezpečení dalšího právního servisu.

Finanční plnění
(celková sjednaná částka)
Odměna advokáta za –
smluvní odměna za
poskytnutí právních
služeb za jednu hodinu
v částce je v částce ve
výši 1.990,- Kč bez DPH.
Plnění za II. pololetí 2014
– 54.176,- Kč
včetně 21 % DPH.
Smluvní odměna za
poskytnutí právních
služeb za hodinu v částce
ve výši 1.750,- Kč bez 21
% DPH. Plnění za II.
pololetí 2014: 520.905,Kč včetně 21 % DPH.
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Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.
Advokáti a advokátní kanceláře
Název
JUD. Karel Krůfa,
advokát,
IČ: 662 16 826

Typ závazku
Smlouva o poskytování
právních služeb.

Služby
- Kontrola a uzavírání smluv,
- vymáhání pohledávek,
- konzultace a poradenství k právním otázkám,
- sledování zásadních novel zákonů a právních předpisů týkajících
se činnosti TMV.

Finanční plnění
(celková sjednaná částka)
Paušální odměna
24.000,-Kč měsíčně
včetně 21 % DPH.

Centrum sportu Ministerstva vnitra, s.p.o.

Název
ISES, s.r.o.,
IČ: 645 83 988

Předmět činnosti
Zejména v oblasti ochrany
životního prostředí.

Poradenské společnosti
Služby
Poradenský servis v oblasti ochrany životního prostředí.

Odměna
Smluvní odměna paušální čtvrtletní
poplatek 9.680,- Kč za
poskytované služby.
Za II. pol. roku 2014
uhrazeno celkem 19.360,Kč včetně DPH.
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Zbyněk Hozák,
IČO: 457 01 393

Znalec, s předmětem
podnikání oceňování majetku
pro věci movité, věci
nemovité, nehmotný majetek,
finanční majetek, obchodní
závod, rozsah předmětu
podnikání
oceňování majetku pro věci
movité.

Znalecké ohodnocení nepotřebného majetku.

Jednorázová odměna
za poskytnutí služeb
v částce ve výši
11.495,- Kč včetně DPH.

Správa základních registrů
Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Equica, a.s.

Služby vedoucí k atestaci
informačních systému veřejné
správy.

AutoCont, a.s.

Zajištění konzultací a úprav
informačního systému
základních registrů.

Služby
Atestace dlouhodobého zařízení ISVS SZR,
- posouzení způsobilosti systému základních registrů k realizaci
vazeb s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní,
- posouzení katalogu eGON služeb, popisu datových typů a
související dokumentace,
- konzultace v oblasti aplikace povinností zákona o ISVS
do prostředí zadavatele.
Konzultace,
- komunikace s uživateli,
- rozvoj systému,
- řízení změn a release,
- údržba CMDB,
- zajištění služeb primárního Service Desk,
- podpora vývojářů,
- realizace rozvoje,
- compliancy.

Odměna
1.693.879,- Kč včetně
DPH.

1.986.815,96 Kč bez
DPH.
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Ing. Jindřich Kodl, CSc.

Vypracování znaleckých
posudků.

Vypracování 7 posudků dle smlouvy.

49.000,- s DPH,
(v roce 2014 byl
vypracován 1 znalecký
posudek)

Advokáti a advokátní kanceláře
Název
HVH LEGAL advokátní
kancelář s.r.o.

Typ závazku

Služby
Právní poradenství, zastupování v právních věcech, poradenství
o oblasti veřejných zakázek.

smlouva

Finanční plnění (celková
sjednaná částka)
1.900,- Kč/hod bez DPH,
smlouva celkem
1.980.000,- Kč bez DHP

Policejní akademie České republiky v Praze
Poradenské společnosti
Název
Mgr. Marcela Krůsová,
LLM. (10044753)

Předmět činnosti
dohoda o provedení práce

Služby
Daňové poradenství.

Odměna
7.000,- Kč/měsíc
vyplaceno 14.000,-Kč

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Název
JUDr. Dominik Brůha,
Ph.D.

Typ závazku
smlouva o poskytování
právních služeb

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby
Právní poradenství a zastupování před soudem.

Finanční plnění (celková
sjednaná částka)
1.700,- Kč/ hod + 21 %
DPH
vyplaceno 38.128,- Kč
včetně DPH
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