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

Poradci
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

Jiří Bárta

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

Mgr. František Bublan

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

Ing. Jan Hadrbolec

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

JUDr. Michal Hašek

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

Mgr. Martin Jazairi

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

Jan Látka

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

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

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

Ing. Tomáš Šenkeřík

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

Ing. Milan Urban

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

Ing. Petr Zatloukal, MBA, MSc.

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

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.

KABINET MINISTRA VNITRA

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

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

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

Josef Praks

Poradenství, konzultace, odborné návrhy v otázkách informačních a komunikačních technologií a kybernetické
bezpečnosti.

Jan Vidím

Poradenství, konzultace v oblasti bezpečnosti státu a bezpečnostní politiky.

Jan Zikl

Koordinace investičních aktivit státních oblastních archivů.

Mgr. Emil Ubias

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

Ing. Ludmila Koštová

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

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Rešeršní činnost, realizace výzkumu, analytická činnost, tvorba metodických a studijních materiálů pro vybranou
správní agendu, konzultace k zabezpečení plnění aktivity (projekt Implementační jednotka).

Ing. Miroslava Vojtíšková

Rešeršní činnost, realizace výzkumu, analytická činnost, tvorba metodických a studijních materiálů pro vybranou
správní agendu, konzultace k zabezpečení plnění aktivity (projekt Implementační jednotka).

Jaroslav Novotný

Odborné IT konzultace v oblasti přípravy územně správního členění státu, IT podpora členů RT, analýza dat,
zpracování datových souborů, technické IT řešení při zpracování dalších podkladů, vývojářská a programovací
činnost pro IT řešení v oblasti VS (projekt Implementační jednotka).

Jiří Povolný

IT specialista vizualizačního prostředí - tvorba aplikace vizualizačního rozhraní dat VS, tvorba metodiky
doporučeného využití aplikace, analýza dat, zpracování datových souborů, technické IT řešení při zpracování
dalších podkladů, komunikace se členy RT (projekt Implementační jednotka).

Bc. Anna Urbanová

Pomocné odborné analytické práce v oblasti rozvoje VS (projekt Implementační jednotka).

Ing. Marek Jetmar, PhD.

Odborná konzultační činnost a poradenství v oblasti SC 2.1 SRR VS - problematika meziobecní spolupráce,
dostupnosti veřejných služeb, administrativního členění státu, rozvrstvení kompetencí v rámci územní VS, tvorba
stanovisek expertního posouzení v dané problematice (projekt Implementační jednotka).

Lukáš Brůha, Ph.D.

IT specialista vizualizačního prostředí, tvorba aplikace vizualizačního rozhraní dat VS, technické IT řešení při
zpracování dalších podkladů (projekt Implementační jednotka).
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Bc. Kristýna Vaníčková

Správa projektové knihovny, pomocné odborné analytické práce v oblasti rozvoje veřejné správy,
shromažďování kontaktů a podkladů pro metodickou činnost (projekt Implementační jednotka).

Ing. Zuzana Dvořáková

Konzultace a zlepšování projektového a strategického řízení ve veřejné správě, poradenství k naplňování
opatření a aktivit specifických cílů SRR VS.

Bc. Karin Slaninová

Pomocné odborné analytické práce v oblasti rozvoje VS.

Mgr. Jan Svoboda

Vývojářská a programovací činnost IT řešení - zpracování mapové aplikace, zpracování datových souborů, IT
konzultace (projekt Implementační jednotka).

Ing. Ivan Semerák

Konzultace a poradenství v oblasti ICT.

Markéta Škodová

Konzultace a poradenství v oblasti mediální strategie archivu.

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

Ing. Robert Piffl

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

KANCELÁŘ STÁTNÍHO
TAJEMNÍKA

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

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

Ing. Tomáš Hampl

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

Karel Hájek

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

Daniel Černík

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

Mgr. Jakub Knězů

Příprava a analýza mediálního výstupu vedoucích pracovníků v oblasti ICT a eGovernmentu v rámci Kanceláře
náměstka 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.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

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

Štěpánka Chmelařová

Community management na sociálních sítích Ministerstva vnitra a PR konzultace mediálních výstupů náměstka
ministra vnitra a dalších zaměstnanců sekce informačních a komunikačních technologií.

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

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

KANCELÁŘ NÁMĚSTKA
MINISTRA VNITRA PRO ŘÍZENÍ
SEKCE INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
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KANCELÁŘ NÁMĚSTKA
MINISTRA VNITRA PRO ŘÍZENÍ
SEKCE INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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

Mgr. Tomáš Čumpelík

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

Mgr. Karolína Hurychová

Revize PR výstupů náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií a
dalších zaměstnanců sekce ICT a zajišťování pozitivní propagace nových služeb v eGovernmentu.

Bc. Miloš Štěpař

Redakce a aktualizace informací na sociálních sítí Ministerstva vnitra v oblasti eGovernmentu a podpora
propagace eGovernmentu v souvislosti s rozvojem služeb na portálu občana.

Ing. Cyril Čapka

Poradenská a konzultační činnost s kraji a obcemi s rozšířenou působností, zejména pomáhat prosazovat
záměry a koncept Ministerstva vnitra v oblasti eGovernmentu, řešení připomínek územních orgánů k materiálům
MV týkajících se zajišťované oblasti, sleduje a koordinuje projekty samosprávy v zajišťované oblasti. Dále
zajišťuje komunikaci s KISMO a Asociací krajů k problematice spadající do působnosti odboru Hlavního
architekta eGovernmentu (dále jen "OHA"). Zprostředkovává pro OHA komunikaci s odbornými výbory
poslanecké sněmovny parlamentu (jako je Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, podvýbor pro
eGovernment, Hospodářský výbor a podvýbor pro ICT, průmysl a eGovernment), spočívající v projednání
zákona o elektronické identifikaci a dalších zákonech v oblasti.

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

Předmět činnosti

Člen orgánu
JUDr. Robert Bezděk, CSc.
Mgr. Ing. David Bohadlo
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.,
MBA
Mgr. Pavlína Kroupová
JUDr. František Kubalík

Rozkladová komise ministra vnitra

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Mgr. Ludvík Matoušek
JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D. et
LL.M.
Mgr. Ivana Nová
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
JUDr. Jaroslav Peca
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doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Lukáš Sadecký
JUDr. Zdeňka Soukupová
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Rozkladová komise ministra vnitra

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.
JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.
JUDr. Jakub Vlček
JUDr. Svatava Vronská
JUDr. Jan Wagner
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Hron

Poradní komise ministra vnitra
Mgr. Bc. Radka Matějovičová

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

JUDr. Ing. Petr Bejček
JUDr. Jaroslav Daněk
JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Mgr. Iveta Chmielová Dalajková,
LL.M.
Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Ota Kalaš
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Mgr. Martina Postupová
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Šimerka
JUDr. Jindřich Škoda
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Poradní sbor náměstka ministra
vnitra pro státní službu

Mgr. Ludmila Tomandlová
Tvorba právních stanovisek.
JUDr. Helena Úlehlová
JUDr. Miroslav Brůna
Mgr. Petra Buzu
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Akreditační komise zřízená na
základě § 32 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Ing. Milena Hrdličková, MBA
Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová

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

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Poradní sbor ministra vnitra ke
správnímu řádu a správnímu
trestání

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

JUDr. Jitka Rybová
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.

PaedDr. Jan VYKOUKAL
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
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doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
plk. Ing. Daniel DITTRICH
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
plk. Mgr. Vít HENDRYCH
plk. Ing. Jiří CHALUPA, Ph.D., MPA
Rada pro Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech
2015 - 2020 (BV III/1-VS).

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

doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.
Ing. Richard MICHÁLEK
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Bc. Jan SCHNEIDER
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Miroslav URBAN
PhDr. Štěpán VYMĚTAL, Ph.D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL
MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.
Ing. Ivana BEJDOVÁ, Ph.D.,

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.
kpt. Mgr. Vladimír DOLEŽAL
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
plk. Mgr. Bc. Milan KOMÁREK,
MBA
Mgr. Martin KOŇAŘÍK
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pplk. Mgr. Magda KOUTKOVÁ
Ing. Petr KRS
Ing. Helena LINHARTOVÁ
plk. Ing. Pavel NEPOVÍM
Rada programu Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu v letech
2016 až 2021 (BV III/2-VZ)

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

JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Marcel ŠPIRK
kpt. JUDr., PhDr. Jan URBAN,
MBA, LL.M.
pplk. RNDr. Ivan VALACH
PaedDr. Jan VYKOUKAL
doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.

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

plk. Mgr. Bc. Milan KOMÁREK,
MBA

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

Ing. Bc. Jiří RULC, Ph.D.
Bc. Jan SCHNEIDER
plk. Mgr. Barbora ŠINDLEROVÁ
Ing. Jaroslav ŠMÍD
PaedDr. Jan VYKOUKAL

Rada programu institucionální
podpory

pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
Mgr. Miroslava LEFLEROVÁ
PhDr. Lenka LINHARTOVÁ
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plk. Ing. Tomáš MATUŠEK

Rada programu institucionální
podpory

Ing. Karla PETROVÁ
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.
Mgr. Michal ŠPEJRA, LL.M.
brig. gen. Ing. František ZADINA

Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, odbor legislativy a koordinace předpisů
Dohled nad implementací řešení
projektu e-Sbírka a e-Legislativa na
základě smlouvy o poskytování
služeb - odbor legislativy a
koordinace předpisů.

Microsoft s.r.o.

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

4 213 825 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, odbor archivní správy a spisové služby - Zemský archiv v Opavě
Ing. Arch. Skoumal Petr

Architektonické činnosti

Ideový návrh revitalizace exteriéru budovy - SOkA Karviná.

49 000 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Tiskárna Ministerstva vnitra
NGB, spol.s r.o. , IČ: 62587358

Audit, účetní a daňové poradenství

Ekonomické poradenství.

157 300 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Ing. Hana Isabela Zíková
IČ 15933563

Mandátní smlouva

Účetní a daňové poradenství.

9 680 Kč

SAP Solutions s.r.o.
IČ 03498115

Smlouva

Support EKIS - MV (metodická a uživatelská podpora provozu systému
EKIS MV, 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).

336 770 Kč

Mgr. Magdaléna Poncza
IČ 69600317

Objednávka

Právní služby - veřejné zakázky.

108 000 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Olymp - centrum sportu MV
Mgr. Stanislav Machač,
IČ:02456044

Smlouva

Poradenství v oblasti funkčního tréninku.

41 200 Kč

Mazars s.r.o., IČ: 62582496

Smlouva

Daňové poradenství.

102 850 Kč
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Risk Analysis Consultants, s.r.o.
IČO: 63672774
Equica, a.s.
IČO: 26490951

Pro: sekce Informačních a komunikačních technologií
Služby soudního znalce. Zpracování znaleckého posudku v rámci
realizace projektu IS Národní certifikační autorita (IS NCA). č. SZR-31Smlouva
13/Ř-2017, Poskytování služeb soudního znalce v oboru
kybernetika odvětví výpočetní technika
Dílčí smlouvy č.:
Rámcová dohoda o poskytování
4. Strategie Správy základních registrů.
konzultačních a poradenských
5. Realizace a další rozvoj systému kvality (QMS) v SZR
služeb
6 Monitorovací zpráva a monitoring dotačních příležitostí

302 500 Kč

1 289 785 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze

Smlouva o dílo

Smlouva o provedení jednotného ceníku ICT prací.

28 072 Kč

Národní agentura pro komunikační
a informační technologie s.p.

Smlouva o zajištění správy,
provozu a rozvoje komunikační
infrastruktury

Poskytnutí služeb ad hoc dle čl. 5. 2 Smlouvy - (Systémový integrátor
kybernetické bezpečnosti u SZR).

1 896 815 Kč

Kelas s.r.o.

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Posouzení aplikace modelu ABC costingu v prostředí NAKIT.

50 000 Kč

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Zpracování metodiky pro výpočet a stanovení ceny služeb NHS pro rok
2020 pro účely tvorbu Dodatku č.1 a nahrazení Přílohy č. 7 tzv. Nové
hlavní smlouvy, tj. Smlouva o zajištění správy, provozu a rozvoje
komunikační infrastruktury.

18 744 Kč

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Služby znalce

Znalecký posudek k posouzení nabídky dodavatele Přechodové řešení
hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému
mezi technologiemi Tetrapol TDM a 3GPP.

119 790 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Služby znalce

Znalecký posudek k zadávací dokumentaci na pořízení
technologických kontejnerů pro vymístení komunikačních technologií.

114 950 Kč

T-SOFT a.s.

Poskytování konzultačních služeb

Analýza možného využití bezpečnostní výjimky (§29 písm. a) a b) bod
1. a 3 ZZVZ).

58 685 Kč

Big Bang Media s.r.o.

Poskytování konzultačních služeb

Expertní posouzení vhodnosti záměru vypsat VZ na služby propagace
řešení Anonymizace dokumentů.

119 790 Kč

ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Poskytování konzultačních služeb

Expertní posouzení záměru MV na optimalizaci provozu zařízení ATM.

119 790 Kč

ALTRON a.s.

Poskytování konzultačních služeb

Data Centrum MV ČR – Objemová studie.

2 234 870 Kč

WINSITE a.s.

Poskytování konzultačních služeb

Vytvoření referenční architektury pro migrované aplikace do nově
vzniklého datového prostředí.

2 238 500 Kč

AP Appraisal, s. r. o.

Služby znalce

Znalecké posouzení a vyjádření v oblasti stanovení ceny služeb
poskytovaných podle Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje
komunikační infrastruktury.

302 500 Kč

Národní agentura pro komunikační
a informační technologie s.p.

Smlouva o poskytování rolí a
činností

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

14 916 022 Kč

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.

50 714 Kč

Deloite Advisory s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb

Poskytování specializovaných služeb v oblasti zajištění kybernetické
bezpečnosti.

151 099 Kč

Kelas s.r.o.
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ELAT s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb
č.j.: MV- 36513-16/OKB-2018

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

928 373 Kč

David Šetina

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Konzultační služby souvisejících s realizací projektu "Koncepční rámec
ICT MV 2019+".

119 790 Kč

3S.cz, s.r.o.

Smlouva o poskytování
konzultačních služeb

Konzultační služby - služby technického specialisty v oblasti
bezpečnostních a provozních dohledů IS se zaměřením na KB.

897 820 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Znalecký posudek k posouzení rozsahu rozvoje Informačního systému
registru smluv.

90 750 Kč

Grant Thornton Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Znalecký posudek k projektu ISSI.

199 650 Kč

Ing. Marek Buchta M.B.A.

Smlouva o poskytování odborných
konzultačních služeb

Poskytnutí odborných konzultačních služeb v oblasti marketingu,
propagace a médií.

191 180 Kč

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.

Smlouva o dílo

Znalecký posudek k ceně plnění - rozvoj RPP a AIS RPP.

84 700 Kč

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

114 950 Kč

Smlouva o vypracování odborné
části zadávací dokumentace

Smlouva o vypracování odborné části zadávací dokumentace k
nadlimitní veřejné zakázce na obměnu HW/SW ROB, RPP, ISZR.

93 170 Kč

Smlouva na odborné konzultace

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

120 032 Kč

Smlouva o vypracování znaleckého
Pražská znalecká kancelář, s.r.o.
posudku
3S.cz, s.r.o.

Clever Decision, spol. s r.o.

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - Institut pro veřejnou správu Praha
Herešová & Růžička advokáti,
s.r.o.

Smlouva

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

116 160 Kč

Mgr. Jiří Schüller, advokát

Smlouva

Právní služby.

36 784 Kč

Mgr. Michal Mleziva, LL.M., advokát

Objednávka

Právní služby.

43 197 Kč

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

smlouva

Zastupování MZA při řešení právního sporu.

62 771 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, odbor archivní správy a spisové služby - Zemský archiv v Opavě
Mgr. Křížák Petr, MBA, LL. M.,
advokát

Poskytování služeb - administrace veřejné zakázky podle zák.č.
smlouva o administraci veřejné
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve veřejné zakázce :
zakázky
"Rekonstrukce budovy Zemského archivu v Opavě - Státního
okresního archivu v Bruntále se sídlem v Krnově - Larischova vila".
Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - odbor legislativy a koordinace předpisů
11

96 800 Kč

HAVEL & PARTNERS s. r. o.,
advokátní kancelář
(dříve Havel, Holásek & Partners)

Právní stanovisko ve věci posouzení možnosti pokračování spolupráce
Objednávka na základě smlouvy v souladu se ZZVZ na služby architektonického dohledu nad systémem
e-Sbírka a e-Legislativa.
Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor správy majetku

HAVEL a PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář, IČ 26454807

Smlouva o poskytování právních
služeb

Vypracování právního stanoviska ve věci spolupráce Ministerstva
vnitra a aukční společnosti při prodeji zajištěného majetku.

24 351 Kč

HAVEL a PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář, IČ 26454807

Smlouva o poskytování právních
služeb

Vypracování návrhu rámcové smlouvy o spolupráci při prodeji
zajištěného majetku mezi Ministerstvem vnitra a aukční společností.

84 519 Kč

Advokátní kancelář Jansta, Kostka
spol. s r.o. IČ 28505913

Pro: sekce ekonomiky a provozu - kancelář náměstka ministra vnitra
Příprava právních podkladů, odborné posouzení pro přípravu podání
žaloby u Nejvyššího správního soudu v návaznosti na rozhodnutí
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se zamítnutím
Smlouva o poskytování právních
rozkladu v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky
služeb
osobních automobilů v policejním i běžném provedení a dodávky
vybavení servisních pracovišť pro automobily rezortu MV pro období let
2018 až 2021.
Pro: sekce ekonomiky a provozu - Tiskárna Ministerstva vnitra

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina
Lužová, IČ: 44686650

Smlouva

Poskytování právních služeb a konzultací.

181 348 Kč

119 790 Kč

261 360 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Zařízení služeb Ministerstva vnitra
Wimětal & Partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.
IČ 04930380

Smlouva

Poskytování právních služeb ve složitých obchodně-právních kauzách.

544 500 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - Bytová správa Ministerstva vnitra
JUDr. Věnceslava Holubová,
advokát, IČ: 14984784

JUDr. Marie Beránková, advokát,
IČ: 66217423

BS MV hradí prostřednictvím advokáta
Realizace pohledávek BS MV za dlužníky z titulu dlužného nájemného, soudní poplatky za příslušná podání.
popř. z jiného titulu, podáním žalob u soudu, případně návrhů na
Tyto poplatky a odměna advokáta za
Mandátní smlouva
exekuce.
zastupování před soudem jsou
vymáhány od povinného.
Nakládání s majetkem, se kterým přísluší právo hospodařit BS MV
(návrhy smluv o prodeji nemovitého majetku, bezúplatné převody
Smlouva o poskytování právních
99 000 Kč
pozemků bezprostředně souvisejících s pozemky bytových družstev,
služeb
kterým byly prodány bytové objekty, převody nemovitého majetku na
obce atd.) a jednání s příslušnými katastrálními úřady.
Pro: sekce Informačních a komunikačních technologií

ROWAN LEGAL, advokátní
Dílčí smlouva k Rámcové dohodě o
Komplexní právní poradenství při zadávání veřejné zakázky s
kancelář s.r.o., Mgr. Michal Mazel,
poskytování právních služeb v
názvem „Propagace eGovernmentu v rámci projektu „Vzdělávání
advokát, Mgr. Filip Směja, advokát
oblasti informačních a
zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti
a Becker a Poliakoff, s.r.o.
komunikačních technologií
Governmentu“.
advokátní kancelář.
ROWAN LEGAL, advokátní
Dílčí smlouva k Rámcové dohodě o Komplexní právní poradenství v rámci realizace záměru Informační
kancelář s.r.o., Mgr. Michal Mazel,
poskytování právních služeb v
koncepce ČR-uživatelsky přívětivé a efektivní online služby pro občany
advokát, Mgr. Filip Směja, advokát
a firmy s názvem "Centrálně sdílená platební brána portálů veřejné
oblasti informačních a
a Becker a Poliakoff, s.r.o.
správy".
komunikačních technologií
advokátní kancelář.
ROWAN LEGAL, advokátní
Dílčí smlouva k Rámcové dohodě o
kancelář s.r.o., Mgr. Michal Mazel,
poskytování právních služeb v
advokát, Mgr. Filip Směja, advokát
Komplexní právní poradenství k informačnímu systému CzechPOINT.
oblasti informačních a
a Becker a Poliakoff, s.r.o.
komunikačních technologií
advokátní kancelář.

624 360 Kč

344 850 Kč

165 770 Kč

Advokátní kancelář AK Kříž a
partneři s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

Poskytování právních rad a konzultací v oblasti práva duševního
vlastnictví ve věci GitLab-webové úložiště.

72 600 Kč

Advokátní kancelář AK Kříž a
partneři s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

Poskytování právních rad a konzultací v oblasti práva duševního
vlastnictví - licenční úprava ukládání a užití zdrojových kódů ve
webovém depozitáři GitLab.

84 700 Kč
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Havel & Partners s.r.o.

Objednávka na základě přistoupení
ke Smlouvě o poskytování
právních služeb uzavřené mezi
Ministerstvem vnitra ČR a
advokátní kanceláří

Vypracování dokumentu souvisejícího se ZZVZ-horizontální
spolupráce v rámci projektu INSPIRE.

179 685 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Smlouva o poskytování právních
služeb

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

176 418 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát

Dílčí smlouva k Rámcové dohodě o
Právní služby pro projekt "Komunikační infastruktura veřejné správy".
poskytování právních služeb

364 574 Kč

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

Poskytování právních služeb

Právní poradenství v oblasti provozování rádiového spektra.

363 000 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o

Poskytování právních služeb

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

299 475 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o

Poskytování právních služeb

Uzavření Dílčí smlouvy na základě Rámcové dohody o poskytování
právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

94 864 Kč

Poskytování právních služeb

Uzavření Dílčí smlouvy k Rámcové dohodě o poskytování právních
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

332 750 Kč

Smlouva

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb.

748 742 Kč

Rowan Legal, s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

Konzultační služby - právní služby ve věci připravované veřejné
zakázky pořízení informačního systému pro modelování architektury
provozních ICT dat včetně jejich sjednocení.

314 600 Kč

Becker a Poliakoff, s.r.o.

Smlouva o poskytování právního
poradenství

Becker & Poliakoff s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

Becker & Poliakoff s.r.o.

Smlouva o poskytování právních
služeb

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

Konzultační služby - poskytování právního poradenství při zadávání
nadlimitní veřejných zakázek.
Poskytování právních služeb k veřejné zakázce "Obměna HW/SW
systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR)" a zpracování
smlouvy k veřejné zakázce "Implementace HW/SW u základních
registrů (ROB, RPP a ISZR)“, poskytování právních porad a konzultací
při zadávání výše uvedených veřejných zakázek, (ii) zpracování
analýzy/právního rozboru a stanoviska k Prováděcí smlouvě k zajištění
podpory informačního systému elektronické spisové služby MV (dále
jen „Právní služby“).
Dílčí smlouva o poskytování právních služeb v oblasti informačních a
komunikačních technologií.

789 035 Kč

312 180 Kč

834 900 Kč
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