Ministerstvo vnitra v souladu s plněním úkolu č. 2.1. Rezortního interního protikorupčního programu zveřejňuje následujcí seznam poradců a poradních orgánů:
aktualizace za II. pololetí roku 2020
Služby poradců ministra vnitra a útvarů Ministerstva vnitra

Poradci
Ministr / vedoucí ÚSÚ

KABINET MINISTRA
VNITRA

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

Mgr. František Bublan

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oblasti zpravodajských služeb ve prospěch ministra
vnitra.

Mgr. Michal Foit

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

Michael Georgiev, DiS.

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

Ing. Jan Hadrbolec

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti 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.

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 přiděleným finančním rámcem.
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti veřejné správy (komunální a krajská úroveň)
a poskytování poradenské a konzultační činnosti ve prospěch ministra vnitra v oblasti dotačních programů pro
rozvoj obcí a regionu.
Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ve prospěch ministra vnitra.

Bc. Petr Luska

Ing. Tomáš Šenkeřík

Ing. Milan Urban

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oblasti energetiky, čisté mobility v dopravě, průmyslu
a zahraničního obchodu ve prospěch ministra vnitra jako 1. místopředsedy vlády.

Mgr. Tomáš Čumpelík
Poradenská činnnost ve věci zakladatelské činnosti Ministerstva vnitra vůči státnímu podniku Národní agentura
pro komunikační a informační technologie.
Karel Hájek
Konzultační služby v oblasti konfigurace nastavení multimediálních zařízení a mobilních zařízení, poradenství
v oblasti zavádění nových zařízení na poli telekomunikačních zařízení.
NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ
Mgr. Jakub Knězů
SEKCE INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ - kancelář

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

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Odborné konzultace v oblasti eGovernmentu a spolupráce na agendě Rady vlády pro informační společnost.

Ing. Cyril Čapka

Poradenská a konzultační činnost s kraji a obcemi s rozšířenou působností, zejména pomání s prosazováním
záměrů a koncepcí Ministerstva vnitra v oblasti eGovernmentu, řešení připomínek územních orgánů k materiálům
MV týkajících se zajišťované oblasti, sledování a koordinace projektů samosprávy v zajišťované oblasti. Dále
zajišťování komunikace s KISMO a Asociací krajů k problematice spadající do působnosti odboru Hlavního
architekta eGovernmentu (dále jen "OHA"). Zprostředkování komunikace pro OHA 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 zajišťované oblasti.

Josef Knotek

Rozvoj součástí metodického rámce Národního architektonického plánu (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,
podpora modelování individuálních architektur centrálních systémů eGovernmentu, tvorba a aktualizace
architektonických pravidel a metod pro projekty s žádostmi o financování z IROP architektonické konzultace
a podpora pilotních projektů v OVM VS ČR, kontrola architektur úřadů a architektur řešení předkládaných projektů,
kontrola dodržování architektur v běžících a dokončených projektech, analýzy zahraničních metodik, obsahu
a legislativy Národních architektur (Government EA), zejména v zemích EU a ostatních vyspělých zemích, přenos
zahraničních zkušeností do tvorby metodik,
obsahu i legislativy českého NAP.
Rozvoj součástí metodického rámce Národního architektonického plánu (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, podpora modelování individuálních
architektur centrálních systémů eGovernmentu, tvorba a aktualizace architektonických pravidel a metod pro
projekty s žádostmi o financování z IROP, architektonické konzultace a podpora pilotních projektů v OVM VS ČR,
kontrola architektur úřadů a architektur řešení předkládaných projektů, kontrola dodržování architektur v běžících
a dokončených projektech, analýzy zahraničních metodik, obsahu a legislativy Národních architektur (Government
EA), zejména v zemích EU a ostatních vyspělých zemích, přenos zahraničních zkušeností do tvorby metodik,
obsahu i legislativy českého NAP.

NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ
SEKCE INFORMAČNÍCH A
KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ - odbor
Hlavního architekta
eGovernmentu
Dušan Petráš, Ms.C.

NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ
SEKCE EKONOMIKY A
PROVOZU - kancelář

Ing. Tomáš Hampl

Poradenství v oblasti projektového řízení, byznys analýzy a org. procesů v oblasti inf. a kom. technologií.

NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ
SEKCE EKONOMIKY A
PROVOZU - kancelář

NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO ŘÍZENÍ
SEKCE EKONOMIKY A
PROVOZU - odbor povozu
informačních technologií a
komunikací

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

Ing. Václav Klučka

Poradenství v oblasti vnitřní bezpečnosti, bezpečnostních složek a IZS z hlediska působnosti sekce EP a dále
poradenství v koord. komunikace mezi MV a Výborem pro bezpečnost PSP.

Ing. Leoš Kašpar

Odborné práce v rámci administrátorské činnosti v Národním elektronickém nástroji (NEN), odborné práce
související s administrací a správou oprávněných osob a útvarů MV v NEN, odborné činnosti s realizací,
administrací a správou veřejných zakázek MV v NEN, kontrolní činnosti se správou realizovaných veřejných
zakázek, poskytování odborné metodické a poradenské pomoci.

Ing. Miloš Andrle, CSc

Zpracování podkladů a stanovisek k technickým návrhům rozvoje systému PEGAS v souvislosti s plánovanými
investičními akcemi, zpracování podkladů a stanovisek k navrhovaným smluvním vztahům připravovaným
k problematice rozvoje a provozu sytému PEGAS.

Ing. Milan VybíraI,MBA

Konzultace v oblasti telekomunikací, síťových a bezpečnostních řešení, architektura bezpečnosti CMS,
zpracování podkladů a stanovisek k navrhovaným smluvním vztahům připravovaným k problematice rozvoje
a provozu systému PEGAS.

Ing. Ludmila Koštová
Posuzování, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu při řešení
veřejných zakázek v rezortu MV v působnosti sekce SLA.

Ing. Robert Piffl
Poradenská činnost při budování e-governmentu v oblasti působnosti archivní správy - dohoda o pracovní
činnosti.

Mgr. Ludmila Tomandlová
Poradenská činnost.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Poradenská činnost.
NÁMĚSTEK MINISTRA
VNITRA PRO STÁTNÍ
SLUŽBU

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Poradenská činnost.

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D
Poradenská činnost.

Poradní orgány Ministerstva vnitra a útvarů Ministerstva vnitra

Poradní orgány
Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

Ing. Klára Kodýtková
Ing. Marek Horníček
Ing. Světlana Vytisková
Ing. Pavla Matyášová
Ing. Lukáš Poutník, Ph.D.
Stálá centrální
inventarizační komise

Ing. Pavlína Kašparová
Ivana Kliková

Řízení, metodické usměrňování a namátková kontrola plnění úkolů v oblasti inventarizace vyplývajících z vyhlášky
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Zpracování souhrnné
zprávy o průběhu a výsledcích inventarizace pro ministra vnitra. Zřízena pokynem MV č. 8/2005.

Ing. Bohumil Zeman
Ing. Šárka Vomáčková
Ing. Richard Scharnagl
Marie Šebestová
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
JUDr. Ing. Petr Bejček
Mgr. Zuzana Brücknerová
JUDr. Jaroslav Daněk
JUDr. Zdeněk Ďuríček, MPA
JUDr. Andrea Fáberová
Mgr. Michal Herudek

Poradní sbor náměstka
ministra vnitra pro státní
službu

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Iva Hřebíková
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M.
Poradní sbor náměstka
ministra vnitra pro státní
službu

Mgr. Ota Kalaš
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Tvorba právních stanovisek.

Mgr. Martina Postupová
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Šimerka
JUDr. Jinřich Škoda
JUDr. Vít Šťastný
Mgr. Vladimír Tetur
Mgr. Ludmila Tomandlová
JUDr. Helena Úlehlová
JUDr. Josef Vedral, Ph. D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL
pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
plk. Mgr. Vít HENDRYCH
Rada pro Program
bezpečnostního výzkumu
České republiky v letech
2015-2022 (OBVV)

plk. Ing. Jiří CHALUPA, Ph.D., MPA
doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc.

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

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.
Ing. Peter BYSTERSKÝ
kpt. Mgr. Vladimír DOLEŽAL
Ing. Jaroslava HEJDOVÁ
plk. Mgr. Bc. Milan KOMÁREK, MBA
Rada programu
Bezpečnostní výzkum pro
potřeby státu v letech 2016
až 2021 (OBVV)

Mgr. Martin KOŇAŘÍK
pplk. Mgr. Magda KOUTKOVÁ

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

Ing. Petr KRS
Ing. Helena LINHARTOVÁ
plk. Ing. Pavel NEPOVÍM
JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Ing. Marcel ŠPIRK
kpt. JUDr., PhDr. Jan URBAN, MBA, LL.M.
pplk. RNDr. Ivan VALACH
JUDr. Petr NOVÁK, Ph.D.
PaedDr. Jan VYKOUKAL

doc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.
Komise pro udělení Ceny
ministra vnitra za
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
mimořádné výsledky
plk. Mgr. Bc. Milan KOMÁREK, MBA
v oblasti bezpečnostního
výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (OBVV)

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

Komise pro udělení Ceny
ministra vnitra za
mimořádné výsledky
v oblasti bezpečnostního
výzkumu, experimentálního
Ing. Bc. Jiří RULC, Ph.D.
vývoje a inovací (OBVV)
Bc. Jan SCHNEIDER

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

kpt. Ing. Veronika WAGNEROVÁ
Ing. Jaroslav ŠMÍD
PaedDr. Jan VYKOUKAL
pplk. JUDr. Martin BOHMAN, Ph.D.
Mgr. Miroslava LEFLEROVÁ
Rada programu
institucionální podpory
(OBVV)

PhDr. Lenka LINHARTOVÁ
plk. Ing. Tomáš MATUŠEK

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

Ing. Karla PETROVÁ
JUDr. Kamil NEDVĚDICKÝ
brig. gen. Ing. František ZADINA
PaedDr. Jan VYKOUKAL
plk. Ing. Jiří CHALUPA, Ph.D., MPA
plk. JUDr. David FULKA, MBA
Mgr. Luboš FENDRYCH
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Rada programu Strategická
Mgr. Michaela SPOUSTOVÁ
podpora rozvoje
bezpečnostního výzkumu
Prof. Pavel DANIHELKA
ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)
(OBVV)
Luděk MORAVEC, MSc (Econ)

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

plk. Ing. Martin PÁVEK
plk. Mgr. Vladimír TÁBORSKÝ
Ing. Vít KAVAN, CSc.
Mgr. Martin DUDA
Poradní sbor ministra vnitra
ke správnímu řádu a
JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
správnímu trestání

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

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

Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová
JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

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.

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
JUDr. Robert Bezděk, CSc.
Mgr. Ing. David Bohadlo
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA
Mgr. Pavlína Kroupová
JUDr. František Kubalík
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
JUDr. Jan Langmeier
Mgr. Ludvík Matoušek
JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D. et LL.M.

Rozkladová komise ministra
vnitra

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
Rozkladová komise ministra
JUDr. Jaroslav Peca
vnitra

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Lukáš Sadecký
JUDr. Zdeňka Soukupová
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.
JUDr. Jakub Vlček
JUDr. Svatava Vronská
JUDr. Jan Wagner
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
Mgr. Bc. Radka Matějovičová
Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach

Zpracovávání doporučení poradní komise ministra vnitra pro rozhodování 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. Romana Delongová
Mgr. Bohuslava Hanáková
Poradní komise ministra
vnitra

Mgr. Kateřina Hlaváčová, Ph.D.
Zdeněk Jindřich Oberreiter

Příprava a aktivní účast na jednání poradní komise ministra vnitra.

Mgr. Tomáš Probst
JUDr. Jindřich Škoda
JUDr. Petr Tomek
JUDr. Václav Henych
JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.
JUDr. Jitka Morávková
JUDr. Kateřina Šubrtová
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Pavla Šupková
Mgr. Denis Panagopulos
Mgr. Gabriela Knöpfelmacherová
JUDr. Josef Kropáček
JUDr. Eduard Klobouček, Ph.D.
Koordinační komise pro
přípravu směrnic
ministerstev a jiných
ústředních správních úřadů
týkajících se orgánů krajů a
orgánů obcí na úseku
výkonu státní správy

Mgr. Marta Michelová
Mgr. Ivona Mottlová
Aktivní účast na jednání koordinační komise.
Mgr. Helena Petetová
JUDr. Jaroslav Peca
JUDr. Renata Pešková
Mgr. Václav Petrmichl
Mgr. Vlastislav Svoboda
Mgr. Jan Strnad
JUDr. Daniela Šedivá
Mgr. Pavel Talpa
Mgr. Tomáš Urban
Mgr. Daniel Vlasák

Mgr. Lenka Vrzalová
JUDr. Lenka Žáková

Poradenské společnosti

Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Služby

odměna

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií - odbor eGovernmentu

Grant Thornton
Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Znalecký posudek k posouzení rozsahu rozvoje Informačního systému registru
smluv.

Grant Thornton
Valuations, a.s.

Smlouva o dílo

Znalecký posudek k projektu Vybudování Informačního systému pro veřejné
služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI).

LL-C (Certification) Czech
Republic a.s.

Smlouva o dílo

Vypracování znaleckého posudku k posouzení otázky (v rámci připravované
vertikální spolupráce s názvem „Zajištění provozu a dostupnosti portálu veřejné
správy“).

82 644,63 Kč

Filip Ornstein

Objednávka provedení kontroly a údržby
informačního portálu

Provedení kontroly a údržby informačního portálu iPePo.cz.

39 150,00 Kč

Ing. Tomáš Meloun

Smlouva o poskytování odborných
konzultačních služeb

Poskytování odborných konzultačních služeb v oblasti navržení modelu řízení
projektu Portál veřejné správy.

99 173,55 Kč

Ing. Marek Buchta M.B.A.

Smlouva o poskytování odborných
konzultačních služeb

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

118 580,00 Kč

Pražská znalecká kancelář,
Smlouva o dílo
s.r.o

Znalecký posudek k ceně plnění v rámci vertikální spolupráce „Generační
obměna Informačního systému Czech POINT".

280 000,00 Kč

Vladimír Smejkal prof. Ing.
CSc.

Znalecký posudek k ceně plnění - rozvoj Registru práv a povinností (RPP)
a Agendového informačního systému Registru práv a povinností (AIS RPP).

Smlouva o dílo

90 750,00 Kč

199 650,00 Kč

84 700,00 Kč

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií - odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT

Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc.

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Poskytování odborných konzultačních služeb v oblasti analýzy pro informační
systém cloud computingu.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Poskytování odborných konzultačních služeb v oblasti řízení analýzy a analýzy
pro informační systém cloud computingu.

96 250,00 Kč

PADCOM s.r.o.

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Poskytování konzultačních služeb při přípravě a realizaci projektů a veřejných
zakázek.

58 080,00 Kč

LL-C (Certification) Czech
Republic a.s.

Smlouva o poskytování kontrolní činnosti
Konzultační služby na poskytování kontrolní činnosti (certifikace) a dozory nad
(certifikace) a dozory nad udržováním
udržováním certifikačnícho systému řízení podle normy ISO 27001 v rámci
certifikačnícho systému řízení podle normy ISO
resortu MV.
27001

47 190,00 Kč

Ing. Vladimír Karas

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Konzultační služby technického specialisty v oblasti poskytování vzdělávání
zaměstnanců MV ČR se zaměřením na kybernetickou bezpečnost.

183 600,00 Kč

3S.cz

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Konzultační služby technického specialisty v oblasti bezpečnostní a provozních
dohledů systémů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost.

354 288,00 Kč

290 000,00 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí

Mgr. Ing. Jan Charvát

Expertní poradenská činnost

Poradenská činnost v oblasti administrace 7. monitorovací zprávy o realizaci
projektu č. ISF/02/01

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor provozu informačních technologií a komunikací

15 000,00 Kč

Grant Thornton
Advisory, s.r.o.

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Poskytování technické konzultace při zpracování studie zajištění technologického
rozvoje mobilních komunikací, bezpečnostních a záchranných složek.

CS-PROJECT spol. s r.o.

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Konzultace v oblasti strategie řešení Integrované telekomunikační sítě Ministerstva
vnitra.

248 534,00 Kč

CS-PROJECT spol. s r.o.

Smlouva o poskytování služeb

Expertní posouzeni dlouhodobého pronájmu vláken aDT (aD Telematika a.s.) s jeho
předchozím zpětným odkupem ze strany CDT (CD Telematika a.s.) od Ministerstva
vnitra.

113 256,00 Kč

ALEF NULA, a.s.

Smlouva o poskytování služeb

Zpracování provozní dokumentace pro uživatele a administrátory videokonferenčního
řešení MV.

359 370,00 Kč

ALEF NULA, a.s.

Smlouva o poskytování služeb

Zajištění konzultační služby k upgrade konferenční platformy Cisco Meeting
Server.

892 980,00 Kč

Kelas s.r.o.

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Zajištění konzultačních rolí pro projekty v oblasti kritické infrastruktury státu.

907 500,00 Kč

AP Appraisal, s.r.o.

Smlouva o dílo

Poskytnutí znaleckých služeb a zpracování znaleckých posudků v oblasti stanovení
cen služeb poskytovaných podle Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje
komunikační infrastruktury.

847 000,00 Kč

Microsoft s. r. o.

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

93 702,00 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - odbor legislativy a koordinace předpisů
Podpora zadavatele a konzultace při dohledu nad realizací a implementací projektu eSbírka a e-Legislativa, konzultační služby související s řízením a řízením kvality
projektu e-Sbírka a e-Legislativa.

2 199 847,76 Kč

Pro: sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání - odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Click4Survey s.r.o.

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

Služba
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Advokáti a advokátní kanceláře

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková
sjednaná částka)

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií - odbor eGovernmetu
ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., Mgr. Michal
Komplexní právní poradenství při zadávání veřejné zakázky s názvem „Propagace
Dílčí smlouva na základě Rámcové
Mazel, advokát, Mgr. Filip
eGovernmentu v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
dohody o poskytování právních služeb v oblasti
Směja, advokát a Becker a
a propagace aktivit v oblasti Governmentu“.
informačních a komunikačních technologií
Poliakoff, s.r.o. advokátní
kancelář

624 360,00 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., Mgr. Michal
Dílčí smlouva na základě Rámcové
Komplexní právní poradenství v rámci realizace záměru Informační koncepce ČRMazel, advokát, Mgr. Filip
dohody o poskytování právních služeb v oblasti uživatelsky přívětivé a efektivní online služby pro občany a firmy s názvem
Směja, advokát a Becker a
informačních a komunikačních technologií
"Centrálně sdílená platební brána portálů veřejné správy".
Poliakoff, s.r.o. advokátní
kancelář

344 850,00 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., Mgr. Michal
Dílčí smlouva na základě Rámcové
Mazel, advokát, Mgr. Filip
dohody o poskytování právních služeb v oblasti Komplexní právní poradenství k informačnímu systému CzechPOINT.
Směja, advokát a Becker a
informačních a komunikačních technologií
Poliakoff, s.r.o. advokátní
kancelář

165 770,00 Kč

Advokátní kancelář AK Kříž
Smlouva o poskytování právních služeb
a partneři s.r.o.

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

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

Objednávka na základě přistoupení ke Smlouvě Vypracování dokumentu souvisejícího se zákonem o zádávání veřejných zakázek o poskytování právních služeb
horizontální spolupráce v rámci projektu INSPIRE.

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

Objednávka

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

Právní služby advokáta ve věci komplexního právního poradenství klientovi včetně
Dílčí smlouva na základě Rámcové
zastupování klienta ve věci „Návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy“
dohody o poskytování právních služeb v oblasti
předloženému ÚOHS dne 10.11.2020.
informačních a komunikačních technologií

Právní poradenství k dosavadnímu průběhu notifikace SGEI USO a informačního
systému datových schránek pro Českou poštu s.p.

Pro: sekce informačních a komunikačních technologií - odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT

84 700,00 Kč

179 685,00 Kč

119 790,00 Kč

225 000,00 Kč

Mgr. Michal Mazel, advokát
,
Smlouva o poskytování právních služeb
Mgr. Filip Směja, advokát
Mazel a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.

Dílčí smlouva na základě Rámcové
Konzultační služby - poskytování právního poradentsví pro potřeby odboru
dohody o poskytování právních služeb v oblasti
kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT.
informačních a komunikačních technologií

ROWAN LEGAL, advokátní
Smlouva o poskytování právních služeb
kancelář s.r.o.

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

Konzultační služby - právní služby ve věci právní služby pro řešení soudního
sporu - projekt AIS3 (Agendového informačního systémů 3).

Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Dílčí smlouva na základě Rámcové
Poskytování odborných právních stanovisek k jednotlivým předloženým případům,
dohody o poskytování právních služeb v oblasti
účast na koordniačních jednáních klienta
informačních a komunikačních technologií

85 305,00 Kč

411 279,00 Kč

363 000,00 Kč

121 000,00 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor provozu informačních technologíí a komunikací
Mazel a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství v oblasti krizové legislativy, zejména zákona o Integrovaném
záchranném systému.

290 400,00 Kč

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

Smlouva o poskytování právních služeb

Poskytování právního poradenství v oblasti hospodaření s majetkem státu při
provozování a správě kritické informační infrastruktury.

302 500,00 Kč

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

Dílčí smlouva na základě Rámcové dohody o
poskytování právních služeb v oblasti
informačních a komunikačních technologií

Poskytování právního poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti v oblasti
provozu informačních technologií a komunikací.

217 800,00 Kč

Úprava katalogových listů a souvisejících SLA včetně příslušných příloh NHS,
dále pak úprava cenové přílohy v návaznosti na implementaci výkonnostního
modelu vykazování nákladů.

227 480,00 Kč

Právní podpora řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže; Právní
poradenství při řešení smluvních vztahů s dodavateli; Právní analýzy předpisů
včetně interních směrnic a nařízení; Právní poradenství při realizaci veřejných
zakázek a další právní služby bezprostředně související s činností Klienta.

665 500,00 Kč

ROWAN LEGAL, advokátní Dílčí smlouva na základě Rámcové dohody o
kancelář, s.r.o.
poskytování právních služeb v oblasti
informačních a komunikačních technologií
Becker a Poliakoff, s.r.o.,
advokátní kancelář

Dílčí smlouva na základě Rámcové dohody o
poskytování právních služeb v oblasti
informačních a komunikačních technologií

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor centrálních informačních systémů

3S.cz, s.r.o.

Vypracování posouzení nabídek podaných ke 13 nadlimitním veřejným zakázkám
na obměnu HW/SW - ROB, RPP, ISZR, zadávaných v samostatných zadávacích
řízeních formou otevřených řízení.

Objednávka

Pražská znalecká kancelář, Dílčí smlouva na základě Rámcové dohody o
s.r.o.
poskytování právních služeb

Vypracování znaleckého posudku na posouzení nákladů spojených s vytvořením
aplikace nahrazující funkce stávající dotazovací aplikace UQEC (centralizovaná 4GL
aplikace) řešením v třívrstvé architektuře s využitím technologie tenkého klienta
(analogicky k aplikacím AIS EO / EOP / ECD) v souladu s čl. 1 odst.č. 5 Přílohy č. 6
Rámcové dohody – Náhrada stávajících centrálních aplikací aplikacemi vyvinutými
v rámci třívrstvé architektury s využitím technologie tenkého klienta, aplikačního
serveru a JAVA na aplikačním serveru, podle zadané otázky a dále dle předaných
písemných a datových materiálů. V téže věci znalec provede s objednatelem
konzultace na zadané otázky či další otázky související s případem.

268 922,50 Kč

72 600,00 Kč

Pro: sekce ekonomiky a provozu - odbor veřejných zakázek

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

Objednávka

Právní služby k ZZVZ.

140 965,00 Kč

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

Objednávka

Právní služby k ZZVZ.

123 420,00 Kč

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

Objednávka

Poskytování právních rad související s problematikou KIVS.

140 542,00 Kč

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

Objednávka

Poskytování právních rad související s problematikou KIVS.

91 816,00 Kč

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

Objednávka

Poskytování právních rad související s problematikou KIVS.

133 100,00 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - odbor legislativy a koordinace předpisů
HAVEL & PARTNERS
s.r.o., advokátní kancelář

Smlouva o poskytování právních služeb,
uzavřená odborem veřejných zakázek a
centrálních nákupů

Právní poradenství v souvislosti s veřejnou zakázkou na poskytování
architektonického dohledu nad projektem e-Sbírka a e-Legislativa.

129 107,00 Kč

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

Dílčí smlouva na základě Rámcové
dohody o poskytování právních služeb v oblasti Poskytovní právních služeb ve věci projektu e-Sbírka a e-Legislativa.
informačních a komunikačních technologií

90 175,25 Kč

Pro: sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních
právních předpisů realizovaná v rámci projektu "Implementační jednotka
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020".

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

Smlouva o dílo

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

Smlouva o poskytování právních služeb

Komplexní právní poradenství k realizaci veřejné zakázky v rámci projektu
"Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území"
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91.506,25 Kč

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

Smlouva o poskytování právních služeb

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

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

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

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

za II. pololetí 2020
nefakturováno

Mgr. Libor Hubáček,
advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

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

za II. pololetí 2020
nefakturováno

JUDr. Daniel Volák, advokát Smlouva o poskytování právních služeb

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

za II. pololetí 2020
nefakturováno

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

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

Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

