Ministerstvo vnitra v souladu s úkolem Rezortního interního protikorupčního programu, zveřejňuje seznam poradců a poradních orgánů.
Údaje za II. pololetí roku 2018

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

Předmět činnosti

Jméno a příjmení
Ing. Miroslav Červenka

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru řízení a vedení státního podniku Česká pošta
ve prospěch ministra vnitra.

PaedDr. Tibor Gašpar

Provádění odborné poradenské činnosti a realizace posudků ve prospěch ministra vnitra v oblasti bezpečnostních
sborů.

Ing. Jan Hadrbolec

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru Hasičského záchranného sboru České
republiky s celorepublikovou působností ve prospěch ministra vnitra.

Mgr. Martin Jazairi

Provádění odborné poradenské činnosti a zpracovávání materiálů ve prospěch ministra vnitra v oblasti
zpravodajství, zabezpečování konzultačních služeb v bezpečnostních otázkách nebo v rámci oblasti vnitřní
bezpečnosti.

Jan Látka

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti 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 předěleným finančním rámcem.

Marek Ondroušek

Provádění odborné poradenské činnosti a realizace posudků ve prospěch ministra vnitra v oblasti informačnícha
komunikačních technologií.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru legislativy ve prospěch ministra vnitra.

Ing. Tomáš Šenkeřík

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ve prospěch ministra vnitra.

Ing. Milan Urban

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oblasti energetiky, čisté mobility v dopravě, průmyslu
a zahraničního obchodu ve prospěch ministra vnitra.

Ing. Petr Zatloukal, MBA, MSc.

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru řízení a vedení státního podniku Česká pošta
ve prospěch ministra vnitra.

KABINET MINISTRA VNITRA
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Ministr / vedoucí ÚSÚ

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A
POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Barbora Bukačová

Zajištění konzultační a poradenské činnosti v oblastech svěřených do působnosti oddělení právního zabezpečení
na kanceláři prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, dále
pak formální kontrola materiálů v oblasti azylové a migrační politiky.

Ing. Lubomír Polívka

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oblasti organizace práce v sekci vnitřní bezpečnosti a
policejního vzdělávání.

Mgr. Martin Uhlář

Zajištění konzultační a poradenské činnosti v oblastech svěřených do působnosti oddělení právního zabezpečení
na kanceláři prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, dále
pak formální kontrola materiálů České pošty.

PRVNÍ NÁMĚSTEK MINISTRA
Ing. Dora Lapková, Ph.D.
VNITRA PRO ŘÍZENÍ SEKCE
VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A
POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ samostatné oddělení soukromých
Bc. Tereza Štemová
bezpečnostních služeb

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

Konzultační a poradenská činnost, tvorba katalogu jednotlivých soukromých bezpečnostních činností, jejich
třídění, ochrana a kvalifikační zdravotní požadavky a požadavky fyzické zdatnosti na jednotlivé pozice.

Jan Zikl

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

Mgr. Emil Ubias

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

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

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA In. Hana Marvanová
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY, STÁTNÍ SPRÁVY A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY - odbor
archivní správy a spisové služby Ing. Robert Piffl
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Předmět činnosti

Jméno a příjmení

Konzultace a poradenství v oblasti informačních a komunikačních technologií.

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

Poradenská čínnost v obalsti eGovernmentu, zejména archivnictví a spisové služby se zaměřením na elektronické
formy dokumentů a související právní služby.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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Bc. Václav Nezval

Výběr a zpracování příkladů dobré praxe k řízení kvality.

Ing. Edita Hudíková

Konzultace a oponentní posudky pro vyhodnocení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci, spolupráce na
vyhodnocení soutěže "Přívětivý úřad", konzultace a oponentury, poradenství a analytická činnost.

Ing. Ivo Konkolský

Tvorba studijních podkladů pro správní činnost - finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkum.

Ing. Anna Krištofová

Tvorba studijních podkladů pro správní činnost - finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkum.

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
Mgr. Petr Kuš
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY, STÁTNÍ SPRÁVY A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY - odbor
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy
Ing. Jan Mareš

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Tvorba studijních podkladů pro správní činnost - finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkum.

Tvorba studijních podkladů pro správní činnost - finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkum.

Jaroslav Novotný

Tvorba aplikace vizualizačního rozhraní dat veřejné správy, odborné konzultace v oblasti přípravy územně
správního členění státu, analýza dat, zpracování datových souborů.

Jiří Povolný

Tvorba aplikace vizualizačního rozhraní dat veřejné správy, tvorba metodiky doporučeného využití aplikace,
analýza dat, zpracování datových souborů, technické řešení při zpracování dalších podkladů.

Bc. Anna Urbanová

Asistentská činnost,obsluha sekretariátu, pomocné odborné analytické práce v oblasti rozvoje veřejné správy.

Bc. Denisa Horáková

Asistentská činnost,obsluha sekretariátu, pomocné odborné analytické práce v oblasti rozvoje veřejné správy.

Mgr. Jan Potměšil

Tvorba studijních podkladů ke zkoušce odborné způsobilosti osob oprávněných k provádění úkonů orgánů v řízení
o přestupcích.
Předmět činnosti

Jméno a příjmení
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Mgr. Ing. Jan Strakoš

Tvorba studijních podkladů ke zkoušce odborné způsobilosti osob oprávněných k provádění úkonů orgánů v řízení
o přestupcích.

JUDr. Milan Cigánek

Tvorba studijních podkladů ke zkoušce odborné způsobilosti osob oprávněných k provádění úkonů orgánů v řízení
o přestupcích.

Camille Latimier
NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA
PRO ŘÍZENÍ SEKCE
LEGISLATIVY, STÁTNÍ SPRÁVY A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY - odbor
strategického rozvoje a koordinace Mgr. Jana Malinovská
veřejné správy

Tvorba vzdělávacího programu a metodických materiálů ve správní činnosti při správním rozhodování o řidičských
průkazech a oprávněních, analytická a konzultační činnost v dané oblasti.

PhDr. Lenka Hronová

Tvorba vzdělávacího programu a metodických materiálů ve správní činnosti při správním rozhodování o řidičských
průkazech a oprávněních, analytická a konzultační činnost v dané oblasti.

Lukáš Dudešek

Specialista vizualizačního prostředí - tvorba aplikace vizualizačního rozhraní dat veřejné správy, tvorba metodiky
doporučeného využití aplikace, analýza dat, zpracování datových souborů, technické řešení při zpracování dalších
podkladů.

Mgr. Pavel Novák

Konzultační činnost v oblasti mediálních výstupů vedoucích pracovníků v oblasti informačních a komunikačních
technologií a eGovernmentu, příprava mediálních vystoupení vedoucích pracovníků v rámci úseku náměstka
ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií.

Karel Hájek

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

KANCELÁŘ NÁMĚSTKA
MINISTRA VNITRA PRO ŘÍZENÍ
Ing. Robert Piffl
SEKCE INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Ministr / vedoucí ÚSÚ

Poradenská a konzultační činnost k problematice osob se sníženou schopností vnímaní informací a zpracování
dílčích kapitol metodiky "Easy to read" pro veřejnou správu.

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

Mgr. Jakub Knězů

Příprava a analýza medialního výstupu vedoucích pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií
a eGovernmentu v rámci kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií a úsek náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

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

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

Karel Mazač
KANCELÁŘ NÁMĚSTKA
MINISTRA VNITRA PRO ŘÍZENÍ
Michal Bláha
SEKCE INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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

Ing. Václav Kraus

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

Kancelář státního tajemníka

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

Poradenská a konzultační činnost při komunikaci s komisí pro informatiku Svazu měst a obcí a Asociací krajů k
problematice spadající do působnosti odboru Hlavního architekta eGovernmentu. Pro odbor dále zprostředkovává
komunikaci s odbornými výbory poslanecké sněmovny parlamentu a plní další úkoly podle pokynů ředitele odboru,
nebo vedoucích oddělení.

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Kancelář státního tajemníka - odbor
JUDr. Petr Tomek
personální

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

Metodická, konzultační a poradenská činnost.

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

Předmět činnosti

Člen orgánu

doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc. Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.

PhDr. Miloš BALABÁN, Ph.D.

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

Ing. Michal PAZOUR, Ph.D.,

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

Bc. Jan SCHNEIDER,

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

Mgr. Bc. Radka Matějovičová

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

Mgr. Ing. Karel Hron

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

pplk. JUDr. Martin BOHMAN,

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

plk. Ing. Daniel DITTRICH

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

PhDr. Štěpán VYMĚTAL, Ph.D.,

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

Poradní komise ministra vnitra pro
bezpečnostní výzkum (OBVVP)

Poradní komise ministra vnitra

doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc. Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
2015 - 2020(BV III/1-VS)

Název orgánu

Ing. Michal PEŠAN

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

JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.

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

Ing. Jaroslav ŠMÍD

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

Ing. Richard MICHÁLEK

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

Člen orgánu
doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.

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

Rada pro Program bezpečnostního
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Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech Bc. Jan SCHNEIDER
2015 - 2020(BV III/1-VS)

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

Ing. Miroslav URBAN

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

kpt.Mgr.Vladimír DOLEŽAL

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

Mgr. Martin KOŇAŘÍK

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

pplk. Mgr. Bc. Barbora
ŠINDLEROVÁ

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

MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.
Rada programu Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu v letech
2016 až 2021 (BV III/2-VZ)
Ing. Peter BYSTERSKÝ

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

JUDr. Miroslav RŮŽIČKA

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

pplk. RNDr. Ivan VALACH

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

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

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

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

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc

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

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

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

Mgr. Ing. David Bohadlo

Ing. Alena Loudová
Název orgánu

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

Ing. Petr KRS

JUDr. Jitka Rybová

Poradní sbor ministra vnitra

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

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

Člen orgánu
JUDr. Robert Bezděk, CSc.

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.
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Mgr. Ing. David Bohadlo

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.,
MBA

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

Mgr. Pavlína Kroupová

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

Mgr. Ludvík Matoušek

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D.,
LL.M.

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

Rozkladová komise ministra vnitra JUDr. Jaroslav Peca

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

Název orgánu

JUDr. Lukáš Sadecký

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Zdeňka Soukupová

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Jakub Vlček

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Svatava Vronská

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Jan Wagner

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.
Předmět činnosti

Člen orgánu
Mgr. Ota Kalaš

Tvorba právních stanovisek.
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Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu

JUDr. Ing. Petr Bejček

Tvorba právních stanovisek.

Mgr.Vladimír Tetur

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

Tvorba právních stanovisek.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Helena Úlehlová

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Ludmila Tomandlová

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Petr Šimerka

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Martina Postupová

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Jindřich Škoda

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Jaroslav Daněk

Tvorba právních stanovisek.

JUDr. Ing. Josef Staša CSc.

Tvorba právních stanovisek.

Ing. Milena Hrdličková, MBA
Akreditační komise MV

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
JUDr. Martina Děvěrová, MPA

Název orgánu

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

Člen orgánu
Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová

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

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

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

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

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

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

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

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

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

JUDr. Marek Starý, Ph.D.

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

Doc. JUDr. Soňa Skulová

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

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

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

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

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

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

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

JUDr. Miroslav Brůna

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

Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Služby
Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
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odměna

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

Smlouva č. SZR-31-13/Ř-2017

Služby soudního znalce.

CATTA Consulting s.r.o.,
IČO: 28950906

Smlouva č. SZR-3421-14/OEM2017

Návrh technické a bezpečnostní architektury informačního systému
Správy základních registrů.

145 200 Kč

1 860 496 Kč

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze

Smlouva o dílo MV-106835-18/OKB- Smlouva o provedení jednotného ceníku prací informačních a
2016
komunikačních technologií.

56 144 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo MV-48919/SIK52018; MV-76571/SIK5-2018

447 700 Kč

INCONEX, a.s.

Smlouva MV-48935/SIK5-2018; MVPrávní služby / analýza rizik / konzultační služby.
93671/SIK5-2018

135 036 Kč

Regina Bohemia s.r.o.

Smlouva MV-55711/SIK5-2018; MV- Právní a konzultační služby k veřejné zakázce na poskytování
telekomunikačních služeb.
106276/SIK5-2018

169 884 Kč

TCG Technical Consulting Group
s.r.o.

Smlouva MV-67782/SIK5-2018

Právní služby / analýza trhu.

107 690 Kč

Vít Lidinský

Smlouva o dílo MV-82489/SIK52018

Znalecký posudek k stanovení ceny v místě a čase obvyklé veřejné
zakázky na vybudování datových center.

119 790 Kč

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo MV-93611/SIK52018; MV-36981/SIK5-2018; MV129449/SIK5-2018

Znalecký posudek stanovení ceny v místě a čase obvyklé veřejné
zakázky na pořízení vlnových multiplexových modulů a koncových
zařízení radiokomunikačního systému Pegas. Znalecký posudek k
realizované předběžné tržní konzultaci.

580 558 Kč

ba-consulting - cz s.r.o.

Smlouva MV-95115/SIK5-2018; MV- Právní služby / analýza trhu pro účely obměny radiokomunikačního
120610/SIK5-2018
systému Pegas.

Název
Kelas s.r.o.

Znalecký posudek k stanovení výše nákladů za poskytování služeb
provozu a správy komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra.

Předmět činnosti
Smlouva -116854/SIK5-2018

Služby
Právní a konzultační služby.
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187 550 Kč

odměna
217 800 Kč

Grant Thornton Advisory s.r.o.

Smlouva o dílo MV-135741/SIK52018; MV-62756/SIK5-2018; MV84552/SIK5-2018

Odborné stanovisko a metodika kalkulačního vzorce pro účely
stanovení výše nákladů za poskytování služeb provozu, správy a
rozvoje komunikační infrasturktury Ministerstva vnitra. Dataroom pro
radiokomunikační systém Pegas.

AP Appraisal, s.r.o.

Smlouva o dílo MV-102114/SIK52018

Znalecký posudek k stanovení výše přirážek (administrativní, ziskové a
rizikové) ve státním podniku.

1 808 950 Kč

883 300 Kč

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
Konzultační služby informační a komunikační technologie - Poskytování
Rámcová smlouva na poskytování
odborných konzultačních a poradenských činností v souvislosti se
Národní agentura komunikačních a
služeb (MV-146610-21/SIK5-2016)
informačních technologií, s.p.
strategickým, koncepčním a koordinovaným rozvojem komunikačních
+ Dodatek č.1 a č. 2
sítí, informačních technologií a systémů.

11 373 150 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze

Smlouva o dílo č.j.: MV-10683518/OKB-2016

Smlouva o provedení jednotného ceníku prací informačních a
komunikačních technologií.

28 072 Kč

XEOS systems, s.r.o.

Smlouva č.j.:MV-145595-46/OKB2015

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

208 423 Kč

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

Smlouva č.j.:MV-101634-28/OKB2015

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

160 372 Kč

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.:MV-410926/OKB-2018

58 080 Kč

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.:MV-3559511/OKB-2018

58 080 Kč

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.:MV-1071234/OPR-2018

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.:MV-960215/OPR-2018

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.: MV-1251284/OPR-2018

58 080 Kč

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo č.j.: MV-7512319/OPR-2018

116 160 Kč

Název
David Šetina

Konzultační služby - znalecký posudek na posouzení rozsahu výkazu
práce Národní agentury proo komunikační a informační technologie v
rámci dílčího plnění.

Předmět činnosti
Smlouva č.j.:MV-104929-4/OKB2018

Služby
Konzultační služby přípravy dokumentací "Správa výměnných médií systémem pro ochranu dat".
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58 080 Kč
58 080 Kč

odměna
99 000 Kč

Deloite Advisory s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb
č.j.: MV- 99183-12/OKB-2018

Poskytování specializovaných služeb v oblasti zajištění kybernetické
bezpečnosti.

142 024 Kč

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
Smlouva č.j.: MV- 36513-16/OKB2018

Konzultační služby - aktualizace zpráv o hodnocení aktiv, identifikace a
hodnocení rizik.

375 100 Kč

LL-C (Certification) Czech Republic Smlouva č.j.:MV-136366-3/OKBa.s
2018

Provedení auditu dle normy ISO 27001.

102 850 Kč

Národní agentura pro komunikační Smlouva č.j.:MV-146610-46/OKBa informační technologie, s.p.
2016

Poskytování odborných a konzultačních služeb.

459 316 Kč

ELAT s.r.o.

3S.cz, s.r.o.

Smlouva č.j.:MV-101634-38/OKB2015

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo, MV-149230/EG2016

Asociace komunikačních agentur
České republiky, spolek

Smlouva MV- 124186-3/EG-2018

Národní agentura komunikačních a Dilčí smlouva č. 36 k Rámcové
informačních technologií, s.p.
dohodě MV- 26476-10/KAP-2018

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Zpracování znaleckého posudku
MV- 58077-3/KAP-2018

Konzultační služby technického specialisty v oblasti bezpečnostních
a provozních dohledů informačních systémů se zaměřením
na kybernetickou bezpečnost.
Znalecký posudek k posouzení ceny (dle změnových požadavků
uvedených v návrhu specifikačního listu č. 014V91200800 v rámci
ISDS).
„Poskytnutí odborného poradenství k věcné části zadávací
dokumentace k připravované veřejné zakázce „Propagace
eGovernmentu v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců veřejné
správy a propagace aktivit v oblasti Governmentu“.

1 439 900 Kč

118 580 Kč

98 000 Kč

Poskytování konzultačních služeb pro Komunikační infrastrukturu
veřejné správy.

3 354 711 Kč

Zpracování znaleckého posudku v rámci připravovaného soudního
sporu.

96 800 Kč

Pro: sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí
Smlouva
a regionů, s.r.o.

Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních
plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020.

3 025 000 Kč

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí
Smlouva
a regionů, s.r.o.

Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních
plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020.

871 200 Kč

EEIP, a.s.

Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních
plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020.

2 129 600 Kč

Smlouva
Název

Předmět činnosti

Služby

Pro: sekce ekonomiky a provozu - tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.
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odměna

NGB, spol.s r.o.

Audit, účetní a daňové poradenství Ekonomické poradenství.

130 000 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Zařízení služeb Ministerstva vnitra
Ing. Hana Isabela Zíková

Mandátní smlouva

Účetní a daňové poradenství.

181 500 Kč

SAP Solutions s.r.o.

Smlouva

Metodická a uživatelská podpora provozu ekonomického systému
Ministerstva vnitra, závěrkových operací při účetních závěrkách,
systémových nástrojů, oblasti evidence majetku a inventur, služby
architekta a integrátora informačních systémů, příprava, podpora
implementace a podpora provozu rozvojových projektů).

695 684 Kč

Mgr. Magdaléna Poncza

Objednávka

Právní služby - veřejné zakázky.

114 950 Kč

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

Microsoft s. r. o.

Dohled nad implementací řešení
projektu e-Sbírka a e-Legislativa na Podpora zadavatele a konzultace při dohledu nad realizací a
základě smlouvy o poskytování
implementací projektů e-Sbírka a e-Legislativa.
služeb

933 394 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Ing. Vladimír Beran

Architektonické a inženýrské
činnosti a související technické
poradenství

Posouzení a návrh dispozičního řešení rozšíření deopozitářů.

45 000 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor správy majetku a odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí
Název

Předmět činnosti

Služby
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odměna

Havel, Holásek & Partners s.r.o.

Smlouva

poskytování právních služeb a poradenství

2.288.000 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.

AK JUDr. Lužová

Smlouva

poskytování právních služeb a konzultací

216 000 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Bytová správa Ministerstva vnitra
JUDr. Věnceslava Holubová,
advokát

Mandátní smlouva ze dne
12.4.2012

JUDr. Marie Beránková, advokát

Smlouva o poskytování právních
služeb ze dne 5.2.2013

Realizace pohledávek Bytové správy Ministerstva vnitra za dlužníky
MV bez nákladů - poplatky a odměna
advokáta za zastupování před soudem
z titulu dlužného nájemného, popř. z jiného titulu, podáním žalob u
soudu, případně návrhů na exekuce.
jsou vymáhány od povinného ad hoc.
Nakládání s majetkem, ke kterému přísluší právo hospodařit Bytové
správě Ministerstva vnitra (návrhy smluv o prodeji nemovitého majetku,
bezúplatné převody pozemků bezprostředně souvisejících s pozemky
122 000 Kč
bytových družstev, kterým byly prodány bytové objekty, převody
nemovitého majetku na obce atd.) a jednání s příslušnými katastrálními
úřady.

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Zařízení služeb Ministerstva vnitra
Wimětal & Partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.

Smlouva

Poskytování vybraných právních služeb v mimosoudních záležitostech.

145 048 Kč

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

Smlouva

Poskytování právních služeb ve složitých obchodně-právních kauzách.

1 089 000 Kč

JUDr. Jindřich Vítek

Smlouva

Poskytování právních služeb - veřejné zakázky.

12 039 Kč

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

MT Legal s. r. o., advokátní
kancelář

Smlouva o poskytování právních
Expertní právní podpora zadavatele v souvislosti s realizací veřejných
služeb č. j. MV-164542-52/VZ-2015 zakázek týkajících se projektu e-Sbírka a e-Legislativa.

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

Smlouva

Název

47 190 Kč

Konzultační služby a znalecké posudky v souvislosti s projektem e-Sbíra
a e-Legislativa.

1 815 000 Kč

Služby

odměna

Předmět činnosti

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

Smlouva č.j. MV- 49359-1/EG2018

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., Mgr. Michal Mazel,
Dílčí smlouva č.3- č.j. MV- 129898advokát, MT Legal s.r.o. advokátní
3/EG-2018
kancelář a Becker a Poliakoff, s.r.o.
advokátní kancelář.

JUDr. Miroslav Bartoň

Poskytování právních rad a konzultací v oblasti smluvního práva, práva
duševního vlastnictví a práva v oblasti informačních a komunikačních
technologií. Předmětné plnění se vztahuje k právnímu zajištění provozu
Portálu občana, zejména pak s Portálem související přípravě smluvních,
licenčních a uživatelských ujednání, doložek, prohlášení a disclaimerů.

114 950 Kč

Smlouva o poskytování právních služeb- Předmětem plnění této Dílčí
smlouvy je poskytování právních služeb advokátem klientovi ve věci
komplexní právní poradenství Klientovi při zadávání veřejné zakázky s
názvem „Propagace eGovernmentu v rámci projektu „Vzdělávání
zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti
Governmentu“.

624.360 Kč

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

6 897 Kč

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií
Mgr. Michal Mazel, advokát

Smlouva MV-124405-8/KAP-2017

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

429 792 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Smlouva MV-87100-3/KAP-2018

Právní služby pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy (7.8. 31.8.2018).

105 537 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Smlouva MV-87100-11/KAP-2018

Právní služby pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy (27.9. 30.11.2018).

118 459 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Smlouva:
MV-9916/SIK5-2018;
MV-48983/SIK5-2018;
MV-50625/SIK5-2018;
MV-76831/SIK5-2018;
MV-76968/SIK5-2018;
MV-76983/SIK5-2018;
MV-95091/SIK5-2018

Poskytování právních služeb k nadlimitním veřejným zakázkám.

674 237 Kč

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

Smlouva č.j. SZR-3954-31/Ř-2016

Poskytování expertních poradenských služeb.

264 264 Kč

Becker & Poliakoff s.r.o.

Smlouva č.j.:MV-130093-4/OKB2018

Konzultační služby - právní poradenství při zadávání Veřejných zakázek
- Rámcová dohoda na pořizování produktů "Oracle“, „Dynamický
nákupní systém na pořizování produktů Oracle“ a „Dynamický nákupní
systém na pořizování komodit informačních a komunikačních
technologií.

147 505 Kč

Služby

odměna

Název

Předmět činnosti
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HAVEL & PARTNERS s.r.o.,

Smlouva č.j.:MV-116144-4/OKB2018

Konzultační služby - právní služby, Technický dozor investora při
realizaci veřejné zakázky "Pořízení informačního systému pro
modelování architektury dat informačních a komunikačních technologií
včetně jejich sjednocení.

73 871 Kč

HAVEL & PARTNERS s.r.o.,

Smlouva č.j.:MV-68288-9/OKB

Konzultační služby - právní služby v oblasti Zadávací dokumentace pro
Výběrové řízení s názvem "správa výměnných médií k pořízení DLP".

181 349 Kč

Smlouva č.j.: MV-116144-7/2018

Konzultační služby - právní služby ve věci připravované veřejné zakázky
" pořízení informačního systému pro modelování architektury
provozních dat informačních a komunikačních technologií včetně jejich
sjednocení.

181 500 Kč

Zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v
projektech Integrovaný operační program a Operační program lidské
zdroje zaměstnanost a v oblasti informačních a komunikačních
technologií.

730 061 Kč

Rowan Legal, s.r.o.

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., Mgr. Michal Mazel,
Rámcová smlouva č. j. MV-33580advokát, MT Legal s.r.o. advokátní
126/VZ-2012
kancelář a Becker a Poliakoff, s.r.o.
advokátní kancelář.

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - Moravský zemský archiv Brno
Mgr. Filip Směja

Smlouva

Zastupování při řešení právního sporu.

384 843 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - státní oblastní archiv v Litoměřicích
České vysoké učení technické v
Praze - Kloknerův ústav

Smlouva

Posouzení spolehlivosti nosných konstrukcí budovy.
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118 580 Kč

