Ministerstvo vnitra na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2015 č. 1033, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2016, zveřejňuje
seznam poradců a poradních orgánů.
Údaje za II. pololetí roku 2017

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

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

odměna

Mgr. Zdeněk Boháč

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

132 857 Kč

Mgr. Zdeněk Laube

Vysoce expertní a analytická činnost související se zpracováním
koncepce ,,Auditu národní bezpečnosti", se zaměřením na zpracování
geopolitických a historických rešerší, zásadních srovnávacích analýz
právních úprav jiných států a analýz bezpečnostně politických. Dále
expertní spolupráce při přípravě klíčových dokumentů při zřízení a
zahájení plné činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám a
rovněž poradenská a konzultační činnost vztahující se k problematice
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů.

117 980 Kč

Michal Rada

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

65 679 Kč

PhDr. Miloš Růžička, Ph.D.

Poradce v oblasti strategie, komunikace a krizového managementu.

88 571 Kč

Josef Rychlý

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru statní
správy a v oblastech spadající do působnosti náměstka ministra vnitra.

101 840 Kč

Mgr. Petr Schlesinger

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

155 000 Kč

Bc. Filip Smola

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

44 286 Kč

Helena Šášková

Námitkové a přestupkové řízení, připomínkování návrhů právních
předpisů.

25 000 Kč

KABINET MINISTRA VNITRA
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Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení

Poradenská činnost v oblasti fotbalového násilí.

110 714 Kč

Pavel Tirner

Zajišťování různých technickoadministrativních prací, řízení a údržba
motorových vozidel, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje
3500 kg.

25 080 Kč

Mgr. Roman Vaigel

Poradenské služby v oblasti právní, regionálního rozměru.

155 000 Kč

Mgr. Václav Váchal

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

88 571 Kč

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

150 300 Kč

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

66 800 Kč

Ing. Martin Kuča, MIM

Konzultace a analýzy materiálů České pošty s.p. a NAKIT.

139 104 Kč

Ing. Ivan Semerák

Konzultace a poradenství v oblasti ICT.

36 000 Kč

Mgr. Petr Vlček

Implementace evidenčního systému.

50 400 Kč

Mgr. Bohdan Urban

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

111 600 Kč

Zpracování odborných stanovisek, resp. rozborů vztahujících se ke
konkrétnímu problému v rámci úseku ICT, příprava a posuzování návrhů
smluv včetně dodatků ke smlouvám, revize, případně příprava
zadávacích podmínek veřejných zakázek v rámci úseku ICT, příprava a
kontrola vládních materiálů.

50 400 Kč

Konzultační činnost v oblasti mediálních výstupů vedoucích pracovníků v
oblasti ICT a eGovernmentu, příprava mediálních vystoupení náměstka
ministra vnitra pro informační a komunikační technologie a dalších
vedoucích pracovníků v rámci sekce.

148 800 Kč

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA Jan Zikl
PRO ŘÍZENÍ SEKCE LEGISLATIVY,
PRÁVA, ARCHIVNICTVÍ A
SPRÁVNÍCH AGEND
Ing. Karel Hozík

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

odměna

PhDr. Karel Šplíchal

KABINET MINISTRA VNITRA

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Předmět činnosti

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
Mgr. Olga Lukešová
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Mgr. Pavel Novák
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Ministr / vedoucí ÚSÚ

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

odměna

Karel Hájek

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

147 420 Kč

Ing. Robert Piffl

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

120 000 Kč

Mgr. Jakub Knězů

Příprava a analýza mediálního výstupu vedoucích pracovníků v oblasti
informačních a komunikačních technologií (ICT) a eGovernmentu v rámci
kanceláře ministra vnitra pro ICT a úsek náměstka ministra vnitra pro
ICT. Sledování aktuálních trendů v oblasti eGovernmentu, prezentace v
mediích, informování o výstupech v médiích souvisejících s
problematikou ICT a eGovernmentu.

130 284 Kč

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

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

66 000 Kč

Karel Mazač

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

22 800 Kč

Michal Bláha

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

15 250 Kč

Ing. Václav Kraus

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

142 800 Kč

RNDr. Petr Tiller

Analytické práce související s řešením změn, analytické práce související
s vnitřními procesy a projekty správy základních registrů.

68 850 Kč

Mgr. Pavel Novák

Zajištění informačních, publicistických a tiskových vztahů správy
základních registrů.

156 240 Kč

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.

108 510 Kč

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

83 100 Kč

Poradenská činnost související s realizací a rozvojem informačního
systému základních registrů.

50 400 Kč

Mgr. Tomáš Kroupa

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

52 800 Kč

Martin Sedláček

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

16 100 Kč

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Ing. Ondřej Medovič, DiS
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Správa základních registrů
Mgr. Michaela Jurečková
Papírníková
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NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
- odbor kybernetické bezpečnosti

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

odměna

Karel Berounský

• odborná konzultace v rámci nového tiskového řešení pro MV,
• prověření nabídek uchazečů VZ, zejm.ve smyslu udržitelnosti projektu,
• odborná součinnost v případě vypořádávání námitek,
• komunikace s veřejnými zadavateli,
• odborná oponentura výsledku projektů,
• součinnost při návrhu postupu na vyřazení stávajících zařízení,
• průběžné vyhodnocování stanovených cílů a tvorba návrhů korekcí.

84 000 Kč

Lenka Ročková

Podpůrná administrativní činnost a příprava podkladů spojených s
realizací centrálních nákupů SW produktů a minitendrů; práce se
systémem Národního elektronického nástroje a spisovou službou MV
Ginis.

61 600 Kč

Ing. Cyril Čapka

Poradenská a konzultační činnost při komunikaci s Komisí pro informační
systémy měst a obcí (KISMO) a Asociací krajů k problematice spadající
do působnosti odboru Hlavního architekta eGovernmentu.
Zprostředkování komunikace s odbornými výbory poslanecké sněmovny
parlamentu (Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, podvýbor pro
eGovernment, Hospodářský výbor a podvýbor pro ICT, průmysl a
eGovernment) a úkoly dle pokynů ředitele odboru, nebo vedoucích
oddělení.

83 400 Kč

Bc. Kateřina Pospíchalová

Podpora týmu odboru Hlavního architekta (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.

139 200 Kč

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.

105 600 Kč

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

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 Evropských strukturálních a investičních fondů
(ESIF).

doc. Mgr. Martin Nečaský, 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.
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75 040 Kč

166 160 Kč

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

odměna

RNDr. Jakub Klímek, 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.

Ing. Tomáš Pecha

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.

MgA. Marie Vítová Dušková

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.

Ing. Drahomír Chocholatý, MBA

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. 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

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. Jindřich Mynarz

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.

Bc. Adéla Kalusová

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. MgA. Jakub Míšek

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.

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.

108 240 Kč

Dušan Petráš, Ms.C.

Rozvoj součástí metodického rámce NAP, tzv. Národního
architektonického plánu, 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.

62 040 Kč
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166 160 Kč

166 160 Kč

132 326 Kč

132 494 Kč

129 143 Kč

129 474 Kč

29 754 Kč

45 825 Kč

103 494 Kč

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

odměna

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.

89 000 Kč

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.

51 976 Kč

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.

89 000 Kč

Martina Beránková

Evidence smluvně zajištěných služeb Komunikační infrastruktury veřejné
správy (KIVS); příprava podkladů pro elektronické aukce v DNS;
zajišťování administrativní agendy projektu KIVS v aplikaci/systému
elektronické spisové služby GINIS.

89 000 Kč

Gabriela Měsíčková

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

28 480 Kč

Ing. Zuzana Bystřická

Podpůrné činnosti vykonávané pro vnitřní chod oddělení finančního a
analytického.

16 800 Kč

Ing. Věra Nováková

Podpůrné činnosti vykonávané pro vnitřní chod oddělení finančního a
analytického.

68 880 Kč

Manažer kvality - zajišťování informační metodické a poradenské pomoci
v oblasti kvality, koordinace zajišťování požadované úrovně kvality.

64 192 Kč

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

191 200 Kč

Technické konzultace v projektu AZYL III., který je hrazen z fondů AMIS.

41 600 Kč

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

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
INFORMAČNÍCH A
Mgr. Ingrid Potočková
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
odbor koncepce, architektury a
projektů informačních a
komunikačních technologií
Josef Dvořák

Josef Dvořák
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Jméno a příjmení

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

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE VEŘEJNÉ
SPRÁVY - odbor strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

Předmět činnosti

odměna

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

19 800 Kč

Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Příprava na jednání, studium zadávacích podmínek a účast v hodnotící
komisi Zpracování analytických podkladů Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020.

3 250 Kč

Mgr. Ludmila Němcová

Příprava na jednání, studium zadávacích podmínek a účast v hodnotící
komisi Zpracování analytických podkladů Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020.

4 000 Kč

Mgr. Pavel Drahovzal

Příprava na jednání, studium zadávacích podmínek a účast v hodnotící
komisi Zpracování analytických podkladů Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020.

4 000 Kč

Bc. Václav Nezval

Vytipování a zpracování příkladů dobré praxe k řízení kvality.

17 250 Kč

Lukáš Dudešek

IT specialista vizualizačního prostředí/IT expert webové architektury , IT
podpora členů realizačního týmu, analýza dat, zpracování datových
souborů, technické IT řešení při zpracování dalších podkladů.

16 800 Kč

Ing. Marie Šebestová

Příprava vzdělávacích aktivit k řízení kvality v územních samosprávných
celcích (prezentace, případové studie, zpracování materiálů k
samostudiu); realizace vzdělávacích aktivit k řízení kvality - lektorská
činnost (uživatelská úroveň).

7 800 Kč

Mgr. Eva Doležalová

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

4 068 Kč

Bc. Tomáš Lukšík

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

1 582 Kč

Alena Slanařová

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

2 486 Kč
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Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení

odměna

Mgr. Jaroslava Ježková

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

2 486 Kč

Ing. Jana Ullrichová

Zpracování odborných podkladů v rámci Specifického cíle 1.4 Zavedení
systému hodnocení veřejné správy Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 202 – vytvoření termínovníku
ve formě kalendářového přehledu povinnosti účetního, rozpočtového a
mzdového výkaznictví obcí a to včetně modulového rozšíření o termíny
účtování o majetku (včetně inventur) v souladu s platnou právní úpravou.

17 800 Kč

doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.

Metodická podpora k zavádění/ rozšiřování metod kvality na úrovni
územních samosprávných celků.

40 020 Kč

Odborné IT konzultace v oblasti přípravy územně správního členění státu
IT podpora členů Realizačního týmu.

152 400 Kč

Ing. Aleš Dresler, Ph.D.

Konzultace k problematice řízení kvality na úrovni územních
samosprávných celků, metodická podpora k zavádění/ rozšiřování metod
kvality na úrovni územních samosprávných celků.

66 440 Kč

Alena Fremrová

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

8 160 Kč

Ing. Edita Hudíková

Spolupráce při organizaci akcí v rámci specifického cíle 1.4 Zavedení
systému hodnocení veřejné správy, příprava odborných podkladů a
stanovisek v rámci tohoto specifického cíle, administrativní příprava
veřejných zakázek, příprava objednávek a smluv.

55 440 Kč

JUDr. Petr Tomek

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

14 313 Kč

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE VEŘEJNÉ
SPRÁVY - odbor strategického
Jaroslav Novotný
rozvoje a koordinace veřejné správy

Kancelář státního tajemníka personální odbor

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

Člen orgánu

Předmět činnosti

odměna
1 998 Kč

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

4 995 Kč
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
6 993 Kč

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

1 998 Kč

JUDr. Helena Úlehlová

1 998 Kč

Mgr. LudmilaTomandlová
Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu

JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA

Tvorba právních stanovisek.

6 993 Kč

JUDr. Petr Šimerka

1 998 Kč

Mgr. Martina Postupová

4 995 Kč

JUDr. Jindřich Škoda

6 993 Kč

JUDr. Jaroslav Daněk

6 993 Kč

JUDr. Ing. Josef Staša CSc.

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu a správnímu
trestání

JUDr. Jitka Rybová

6 993 Kč

5 000 Kč

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

Mgr. Zdeňka Přenosilová

10 000 Kč

5 000 Kč
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Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

odměna

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

5 000 Kč

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

5 000 Kč
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

5 000 Kč

Ing. Alena Loudová

7 500 Kč

Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu a správnímu
trestání

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

Konzultační a expertní činnosti v souvislosti s legislativní činností
Ministerstva vnitra pro Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a
správnímu trestání, zároveň konzultační a expertní činnosti při tvorbě
návrhů nejsložitějších systémů právních úprav a nejsložitějších
zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky
a při tvorbě novelizací zákonů a stanovisek k návrhům právních předpisů.

3 088 Kč

JUDr. Robert Bezděk, CSc.

1 544 Kč

JUDr. Miroslav Duchoň

3 860 Kč

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.
Rozkladová komise ministra vnitra

Mgr. Pavlína Kroupová

40 000 Kč

Posuzování návrhů rozhodnutí (a jiných forem vyřízení) ministra vnitra.

2 316 Kč
3 088 Kč

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

2 316 Kč

Mgr. Ludvík Matoušek

2 316 Kč

JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D.
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Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

odměna

JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.

4 632 Kč

JUDr. Jaroslav Peca

2 316 Kč

772 Kč

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

JUDr. Lukáš Sadecký

3 088 Kč

JUDr. Zdeňka Soukupová

1 544 Kč

Rozkladová komise ministra vnitra

Posuzování návrhů rozhodnutí (a jiných forem vyřízení) ministra vnitra.
1 544 Kč

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

772 Kč

JUDr. Pavel Vetešník

JUDr. Jakub Vlček

3 088 Kč

JUDr. Svatava Vronská

2 316 Kč

JUDr. Jan Wagner

3 088 Kč

pplk. Mgr. Bc. Radka Matějovičová
poradní komise ministra vnitra

Zajišťování činnosti poradní komise ministra vnitra podle zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů.

Mgr. Ing. Karel Hron

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

120 000 Kč

120 000 Kč

Aktivní účast na jednání koordinační komise.

164,5 Kč

Aktivní účast na jednání koordinační komise

164,5 Kč
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Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

odměna

pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.,
z kanceláře náměstka policejního
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
prezidenta pro službu kriminální
policie a vyšetřování

2 520 Kč

plk. Ing. Daniel DITTRICH, vedoucí
oddělení strategií odboru civilní
nouzové připravenosti a strategií
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky

1 995 Kč

Ing. Jaroslava HEJDOVÁ,
zástupkyně ředitele odboru
bezpečnosti a krizového řízení
Ministerstva zdravotnictví,

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

5 460 Kč

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

1 680 Kč

doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.,
osoba samostatně výdělečně činná

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

2 520 Kč

Bc. Jan SCHNEIDER, osoba
samostatně výdělečně činná

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

6 195 Kč

Ing. Miroslav URBAN, vedoucí
auditor Certifikačního institutu

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

4 200 Kč

MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc., z
odboru bezpečnosti a krizového
řízení Ministerstva životního
prostředí

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

5 900 Kč

Ing. Richard MICHÁLEK, osoba
Rada pro Program bezpečnostního samostatně výdělečně činná
výzkumu České republiky v letech
2015 - 2020(BV III/1-VS)
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Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
Znalecký posudek k odkupu licencí
ISDS

Znalecký posudek k odkupu licencí Informačního systému datových
schránek (ISDS).

71 874 Kč

Objednávka právních služeb

Právní analýza úplatného poskytnutí výhradní převoditelné licence ČR k
SW pro ISDS.

71 874 Kč

Smlouva o poskytování odborných
konzultačních služeb

Implementace elektronické mobilní identifikace do IS datových schránek,
příprava analytického dokumentu s funkčním zadáním úprav ISDS.

118 580 Kč

Ernst & Young s.r.o.

Smlouva o dílo

Vypracování zprávy o posouzení znaleckých posudků, které zhotovil
Grant Thorton Advisory s.r.o.

302 500 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Konzultační služby - znalecký posudek v rámci připravovaného VZ
"Portál občana-Personalizovaná část Portálu veřejné správy".

78 650 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Konzultační služby - znalecký posudek v rámci projektu "Analýza
možnosti rozvoje RPP pro potřeby správy životních situací a katalogu
služeb".

58 080 Kč

Smlouva o poskytování služeb

Analýza aplikace DSS (Digital Signature Services) sloužící pro ověření
platnosti elektronického podpisu, pečeti a razítek.

45 000 Kč

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na vypracování nezávislého znaleckého posudku
v souvislosti s dodávkou projektu Dohledového centra eGovernmentu
(CeGOV) část SOCCR.

77 440 Kč

Smlouva o provedení jednotného ceníku ICT prací.

82 129 Kč

Ing. Vít Lidinský Ph.D.
Akademie Havel Holásek &
partners s.r.o.

Ing. Pavel Tesař

RNDr. Libor Dostálek

Grant Thornton Valuations, a.s.

Vysoká škola ekonomická v Praze Smlouva o dílo

XEOS systems, s.r.o.

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

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

1 794 478 Kč

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

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

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

272 759 Kč
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Název

Služby

odměna

Smlouva o dílo

Zpracování studie proveditelnosti pro žádost MV ČR v rámci výzvy č.10
Kybernetická bezpečnost v Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP) na projektové aktivity MV ČR pod označením DCeGOV
a SOCCR.

118 580 Kč

Smlouva na poskytování
konzultačních služeb

Prováděcí smlouva č. 2017_136 - Konzultační služby spojené
s implementací aplikace „Strážník“ pro projekt „Sjednocení informační
prostředí resortu MV ČR.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na zpracování právní analýzy na způsobilost in-house
výjimky - projekt DCeGOV, pro podání žádosti v rámci výzvy č. 10 IROP.

118 701 Kč

3S.cz, s.r.o.

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Smlouva o poskytování konzultačních služeb - konzultační služby
technického specialisty v oblasti bezpečnostních a provozních dohledů
informačních systémů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost.

677 600 Kč

3S.cz, s.r.o.

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Smlouva o poskytování konzultačních služeb - konzultační služby
technického specialisty v oblasti nastavení a zabezpečení tiskové sítě a
serverů v resortu Ministerstva vnitra.

118 580 Kč

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo – znalecký posudek rozsahu vykázaných prací
dodavatele (NAKIT) v rámci dílčího plnění projektu DCeGov /DS4A –
konzultační služby.

59 290 Kč

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Smlouva o poskytování služeb - konzultační služby spočívající
v provádění auditů kybernetické bezpečnosti v rozsahu ministerstva v roli
auditora kybernetické bezpečnosti.

649 770 Kč

Objednávka na provedení atestace

Atestace dlouhodobého řízení Informačního systému o veřejných
zakázkách Správy základních registrů (ISVS SZR).

59 290 Kč

RELSIE spol. s r.o.
IČO: 62417339

Objednávka na provedení
aktualizace dokumentu

Aktualizace informační koncepce Správy základních registrů.

58 080 Kč

Equica a.s.,
IČO: 26490951

Objednávka na poskytnutí
konzultaci

Konzultace spojené s implementaci GDPR do podmínek Správy
základních registrů.

49 850 Kč

Objednávka na vypracování
stanoviska ke zveřejňování dílčích
objednávek

Vypracování právního stanoviska k problematice uveřejňování smluv a
povinnosti uveřejňování dílčích smluv / objednávek v Registru smluv.

34 485 Kč

David Mašín

T-mobile Czech Republic a.s.

Becker a Poliakoff, s.r.o

Grant Thornton Valuations, a.s.

RELSIE spol. s r.o.

Equica a.s.,
IČO: 26490951

Akademie Havel, Holásek &
partners s.r.o.
IČO: 26454807

Předmět činnosti
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1 233 676 Kč

Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

První certifikační autorita, a.s.
IČO: 26439395

Objednávka na výstavbu ROOT
certifikační autority (návrhy,
dokumentace)

Vypracování dokumentace, odborné konzultace a oponentura základny
výstavby ROOT CA.

108 900 Kč

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

Smlouva na poskytování služeb
soudního znalce v oboru
kybernetika, odvětví výpočetní
technika

Služby soudního znalce:
zpracování znaleckých a odborných posudků,
- zpracování oponentských znaleckých posudků,
- poskytování odborného poradenství a konzultací.

95 832 Kč

Národní agentura komunikačních a Rámcová smlouva na poskytování
informačních technologií, s.p.
služeb do konce roku 2017

-

Konzultační služby ICT - Poskytování odborných konzultačních a
poradenských činností v souvislosti se strategickým, koncepčním a
koordinovaným rozvojem komunikačních sítí, informačních technologií a
systémů.

34 759 814 Kč

Pro: sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení - odbor bezpečnostního výzkumu

Click4Survey s.r.o.

Veřejná zakázka na služby

Technická podpora dotazníkového šetření při sběru informací od
příjemců podpory výzkumu a vývoje.

22 800 Kč

Technologické centrum AV ČR

Veřejná zakázka na služby

Poskytnutí podpory na rozvoj institucionálního hodnocení resortních
výzkumných organizací - vytvoření standardizovaného seznamu
indikátorů pro hodnocení Výzkumných organizací (VO) pro vybraná
kritéria.

114 950 Kč

Pro: sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů - Zařízení služeb MV

Ing. Hana Isabela Zíková

Finanční poradenství

Účetní a daňové poradenství.

12 100 Kč

Ing. Hana Isabela Zíková

Odborné vyjádření

Posouzení příspěvku FKSP - novela Zákona o dani z příjmu.

4 840 Kč

Ing. Hana Isabela Zíková

Finanční poradenství

Posouzení odpočtu DPH při nákupu investičního majetku, vypořádací a
zálohový koeficient DPH.

12 100 Kč

Mgr. Jana Benešová

Finanční poradenství

Poradenství v oblasti správy pohledávek.

119 790 Kč

Roman Lozinčák

Finanční poradenství

Implementace správy pohledávek v EKIS SAP.

119 790 Kč
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Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

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

Microsoft s. r. o.

Dohled nad implementací řešení
projektu e-Sbírka a e-Legislativa na
základě smlouvy o poskytování
služeb

Dodatek č. 2 detailního návrhu technického řešení informačních systémů
e-Sbírka a e-Legislativa, Aktualizace původního dokumentu "Návrh
architektury informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa" a finální
příprava dokumentu Detailní návrh technického řešení pro vyhlášení
výběrového řízení. Podpora zadavatele při realizaci veřejných zakázek,
zejména při přípravě odpovědí na dotazy uchazečů o veřejné zakázky.

4 878 720 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - Státní oblastní archiv Litoměřice
České vysoké učení technické v
Praze, Kloknerův ústav, IČ
68407700

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických věd

Stavebně technický průzkum a odborné statické posouzení budovy
Státního okresního archivu Česká Lípa.

116 765 Kč

Strnadová-Girsa spol. s r. o., IČ
04478916

Projektová činnost ve výstavbě

Stavebně technický průzkum budovy Státního oblastního archivu v
Litoměřicích.

23 680 Kč

Specializované stavební činnosti

Nacenění stavebních prací pro plánovanou rekonstrukci budovy Státního
oblastního archivu v Litoměřicích.

25 000 Kč

Pavel Remeň, IČ 62772635

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - Státní oblastní archiv Třeboň
Mgr. Bc. Radka Paulová

Poradenství a zpracování podkladů k právním úkonům SOA a zasedání
v komisi pro výběrové řízení - právník.

Právní služby

9 750 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - Národní archiv

OTIDEA avz s.r.o.,
Praha - Karlín, Thámova 681/32

Poskytování právních služeb v
oblasti přípravy a administrace
veřejných zakázek projektu
Národního digitálního archivu

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek.

64 130 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - Moravský zemský archiv Brno
ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7,
Odborné posouzení
Praha
Mgr. Barbora Tesařová, DiS., Pod
zahradami 9, Brno pracovník
akademie věd ČR

Textová a obrazová studie

Znalecký posudek na opláštění budovy MZA Brno výzkumný a zkušební
ústav hmot a stavebních konstrukcí.

347 657 Kč

Prostorové a technické řešení připravované výstavy Morava jako součást
českého státu.

40 000 Kč
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Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - odbor archivní správy MV
Ing. Hana Marvanová

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

Inženýrská činnost

51 280 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní Dohoda na poskytnutí právních
kancelář
služeb

Konzultace ke zpracování stanoviska Objednatele k Rozhodnutí o
udělení pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

53 845 Kč

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní Dohoda na poskytnutí právních
kancelář
služeb

Konzultace ke zpracování stanoviska k dopisu uchazeče ve veřejné
zakázce "Podpora systémů el. spisové služby resortu MV v období 2017 2020".

60 500 Kč

MT Legal s. r. o., advokátní
kancelář

Objednávka právních služeb (dle
rámcové smlouvy)

Právní služby k výběrovému řízení "Autorský dohled a servisní služby" +
odpověď ÚHOS k výzvě.

118 580 Kč

MT Legal s. r. o., advokátní
kancelář

Objednávka právních služeb (dle
rámcové smlouvy)

Právní služby k VZ "Zajištění provozu Portálu veřejné správy" + revize
Smlouvy o zajištění provozu ISDS.

118 580 Kč

JUDr. Miroslav Bartoň

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

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.

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

Smlouva

Smlouva o poskytování expertních poradenských služeb.

Rámcová smlouva na zajištění
právních služeb pro Ministerstvo
vnitra České republiky v projektech
IOP a OPLZZ a v oblasti
informačních komunikačních
technologií

Zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v
projektech IOP a OPLZZ a v oblasti informačních a komunikačních
technologií.
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70 934 Kč

299 293 Kč

2 254 490 Kč

Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů - Bytová správa

JUDr. Marie Beránková, advokát,
IČO: 66217423, se sídlem Žitná
1633/47, 110 00 Praha 1

Smlouva o poskytování právních
služeb

Nakládání s majetkem, ke kterému přísluší právo hospodařit BS MV
(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.

120 000 Kč

Pro: sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů - Tiskárna MV
Advokátní kancelář JUDr., Jiřina
Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Smlouva
Praha 1

Poskytování právních služeb a konzultací.

108 000 Kč

Pro: sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů - Zařízení služeb MV
Wimětal & Partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.

Smlouva

Poskytování vybraných právních služeb v mimosoudních záležitostech.

361 033 Kč

Wimětal & Partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.

Smlouva

Poskytování právních služeb ve složitých obchodně-právních kauzách.

544 500 Kč

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

MT Legal s. r. o., advokátní
kancelář

Objednávky prací na základě
smlouvy o poskytování právních
služeb

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

507 595 Kč

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

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

Smlouvy o poskytování právních
služeb

Právní posouzení postupu zadavatele veřejné zakázky „Zpracování
analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 - 2020“.
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30 250 Kč

