Seznam poradních orgánů, poradců, poradenských společností a advokátů a advokátních kanceláří
za 2. pololetí 2021
Název orgánu

Poradní sbor náměstka ministra vnitra
pro státní službu

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu
České republiky v letech 2015-2022
(BV III/1-VS)

Poradní orgány a pracovní týmy
Člen orgánu
Předmět činnosti
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Mgr. Martina Postupová
Mgr. Zuzana Brücknerová
Tvorba právních stanovisek - není sjednána DPP
Mgr. Michal Herudek
Mgr. Iva Hřebíková
Mgr. Karel Moravec
JUDr. Vít Šťastný
JUDr. Ing. Petr Bejček
JUDr. Jaroslav Daněk
Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M.
Mgr. Ota Kalaš
JUDr. Jan Kněžínek
Tvorba právních stanovisek
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Šimerka
JUDr. Jindřich Škoda
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
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
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.

Název orgánu

Rada programu Strategická podpora rozvoje
bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025
(IMPAKT 1)

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu
pro potřeby státu 2015-2022

Rada programu institucionální podpory

Poradní orgány a pracovní týmy
Člen orgánu
Předmět činnosti
PaedDr. Jan Vykoukal
plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA
plk. JUDr. David Fulka, MBA
Mgr. Luboš Fendrych
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
Mgr. Michaela Spoustová
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
Prof. Pavel Danihelka
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
Luděk Moravec, MSc
plk. Ing. Martin Pávek
plk. Mgr. Vladimír Táborský
Ing. Vít Kavan, CSc.
Mgr. Martin Duda
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
PaedDr. Jan Vykoukal
MUDr. Marie Adámková, CSc.
Ing. Ivana Bejdová, Ph.D.
pplk. JUDr. Martin Bohman, Ph.D.
PhDr. Bc. Radek Havlíček, DiS.
kpt. Mgr. Vladimír Doležal
Ing. Jaroslava Hejdová
Mgr. Martin Koňařík
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
pplk. Mgr. Magda Koutková
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
PaedDr. Jan Vykoukal
pplk. JUDr. Martin Bohman, Ph.D.
Mgr. Miroslava Leflerová
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
PhDr. Lenka Linhartová
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
plk. Ing. Tomáš Matušek
Ing. Karla Petrová
JUDr. Kamil Nedvědický
brig. gen. Ing. František Zadina

Poradní orgány a pracovní týmy
Název orgánu
Člen orgánu
Předmět činnosti
Mgr. Michaela Ceklová
PaedDr. Jan Vykoukal
Luděk Moravec MSc Econ
doc. Ing. Hana Bartošová
plk. Ing. Pavel Lukeš
Bc. Monika Menčíková
plk. JUDr. PhDr. Jan Urban, MBA, LL. M.
Rada Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026:
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
plk. Bc. Miroslav Loula
vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
Mgr. David Kressl
technologií (SECTECH)
Ing. Tomáš Holinka
Mgr. Luboš Fendrych
MUDr. Marie Adámková, CSc.
RNDr. Adam Pavlík
Mgr. Michal Moroz
Bc. Petr Kříž
Ing. Julius Sabó
Mgr. Jaroslav Rataj
JUDr. Ivo Chauer
pplk. Mgr. Radovan Runčák
Ing. Václav Jahodář
JUDr. Jiří Veselý
Pracovní skupina pana prvního náměstka pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a
Ing. Václav Nepraš
Pracovní skupina I. NMV pro přípravu návrhu zákona
policejního vzdělávání vznikla pokynem I. NMV č. 4/2021 ze dne 26. listopadu
Mgr. Vladimír Rambousek
upravujícího soukromou bezpečnostní činnost
2021 pro spolupráci Ministerstva vnitra s ostatními ministerstvy a odbornou
PhDr. Michal Bavšenkov
veřejností na přípravě návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti.
doc. Martin Hrinko
Mgr. Radek Zapletal
Mgr. Kamila Vendula Muziková
Mgr. Marek Ulman
Jaromír Průša
JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
Poradní sbor napomáhá při plnění koordinační úlohy Ministerstva vnitra v
JUDr. Jitka Rybová
oblasti správního řízení a správního trestání. Poradní sbor se v rámci svých
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
zasedání vyjadřuje k různým problémům, které se týkají výkladu správního
Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a
Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.
řádu, včetně jeho vztahu ke zvláštním právním předpisům, jakož i výkladu
správnímu trestání
zákonů v oblasti přestupkového práva. Výsledná výkladová stanoviska jsou
následně publikována v podobě závěrů na internetových stránkách Ministerstva
vnitra.

Název orgánu

Rozkladová komise ministra vnitra

Poradní komise ministra vnitra

Poradní orgány a pracovní týmy
Člen orgánu
JUDr. Robert Bezděk, CSc.
Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.
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.
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Lukáš Sadecký
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jakub Vlček
JUDr. Svatava Vronská
JUDr. Jan Wagner
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
Mgr. Romana Delongová
Mgr. Bohuslava Hanáková
Mgr. Bc. Radka Matějovičová
Mgr. Tomáš Probst
JUDr. Jindřich Škoda
Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach

Předmět činnosti

Příprava a aktivní účast na jednání rozkladové komise ministra vnitra.

Příprava a aktivní účast na jednání poradní komise ministra vnitra.

Název orgánu

Akreditační komise Ministerstva vnitra, zřízená na
základě § 32 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků

Poradní orgány a pracovní týmy
Člen orgánu
Předmět činnosti
JUDr. Miroslav Brůna
Mgr. Petra Buzu
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Posouzení podaných žádostí o akreditaci vzdělávacího programu či vzdělávací
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
instituce a příprava podkladů pro jednání akreditační komise a to zpravidla
Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová
jednou měsíčně, případně zpracování stanoviska k metodickým nástrojům pro
JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
akreditaci vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí.
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
Souhrn vyplacených odměn za II. pololetí roku 2021 (v části Poradní orgány a pracovní týmy): 475 770 Kč

Poradci, konzultanti, analytici
Ministr / vedoucí ÚSÚ

Jméno a příjmení
Mgr. František Bublan
Mgr. Michal Foit
Michael Georgiev, DiS.

Kabinet ministra vnitra

Jan Látka

Bc. Petr Luska
Ing. Tomáš Šenkeřík
Ing. Milan Urban
Mgr. Ludmila Tomandlová
Náměstek ministra vnitra pro státní službu JUDr. Helena Úlehlová
JUDr. Jana Randová
Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
ekonomiky a provozu

Ing. Tomáš Hampl

Karel Hájek

Mgr. Jakub Knězů

Předmět činnosti
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti zpravodajských služeb ve prospěch ministra vnitra.
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru Policie České republiky s celorepublikovou působností ve prospěch ministra
vnitra.
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti IZS ve prospěch ministra vnitra.
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.
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.
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru státní správy ve prospěch ministra vnitra.
Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti energetiky, čisté mobility v dopravě, průmyslu a zahraničního obchodu ve
prospěch ministra vnitra jako 1. místopředsedy vlády.
Konzultace a stanoviska včetně oponentních a jiných k připravovaným legislativním materiálům.
Konzultace a stanoviska včetně oponentních a jiných k připravovaným legislativním materiálům.
Konzultace a stanoviska včetně oponentních a jiných k připravovaným legislativním materiálům.
Poradenství v oblasti projektového řízení, byznys analýzy
a organizačních procesů v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Konzultační služby v oblasti konfigurace nastavení multimediálních zařízeních a mobilních zařízení, poradenství v oblasti zavádění
nových zařízení na poli telekomunikačních zařízení.
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, podílí 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.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních technologií

Ing. Ondřej Felix, CSc.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Zajišťuje vysoce expertní a analytické činnosti při plnění odborně náročných úkolů v rámci koordinace rozvoje a zavádění
elektronických služeb veřejné správy na nadresortní úrovni. Tato činnost je zaměřena na spolupráci při zavádění služeb úplného
elektronického podání a výstavby Portálu Občana. Expertní poradenská a analytická činnost v dané oblasti je pro Ministerstvo vnitra
klíčovou činností, zejména s ohledem na skutečnost, že vykonávané činnosti jsou časově omezené a splnění termínu jejich
předání/uvedení do provozu je MV vázáno zákonem, případně strategiemi a akčními plány přijatými vládou svým usnesením.
Poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti rozvoje Informační koncepce resortu MV. Zastupuje ČR v pracovních skupinách
Evropské komise k otázkám zavádění elektronického občanského průkazu a implementace nařízení eIDAS v rozsahu působnosti MV
daného koncepčním zákonem.
Poskytování odborných konzultací v oblasti eGovernmentu a spolupráce na agendě Rady vlády pro informační společnost.

Souhrn vyplacených odměn za II. pololetí roku 2021 (v části Poradci, konzultanti, analytici): 629 182 Kč

Název společnosti
Click4Survey s.r.o.
NEURODOT Consulting, s. r. o.

Znalecká kancelář Lidinský Mašín s.r.o.

Poradenské a ostatní externí společnosti
Služby
Sjednaná či smluvní odměna
Odměna
Technická podpora dotazníkového šetření při sběru informací od příjemců podpory výzkumu a
579 964 Kč
za II. pololetí nefakturováno
vývoje
Poskytování služeb architektonického dohledu nad výstavbou a zkušebním provozem projektu e12 119 999 Kč
2 739 532 Kč
Sbírka a e-Legislativa
Poskytování služeb architektonického dohledu nad výstavbou a zkušebním provozem projektu e16 966 659 Kč
2 615 974 Kč
Sbírka a e-Legislativa (říjen - prosinec 2022).
Vypracování znaleckého posudku k posouzení ceny obvyklé u technické podpory úrovně L2
350 900 Kč
350 900 Kč
nezbytné pro provoz informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa
Znalecký posudek na posouzení ceny služeb hostingu informačních systémů EKIS MV a ISoSS

145 200 Kč

145 200 Kč

43 560 Kč

43 560 Kč

101 640 Kč

101 640 Kč

254 100 Kč

254 100 Kč

356 950 Kč

356 950 Kč

490 050 Kč

za II. pololetí nefakturováno

490 050 Kč

za II. pololetí nefakturováno

Prováděcí smlouva č. 4 k Rámcové dohodě MV-65867-6/SIK5-2021 na expertní a konzultační služby

588 060 Kč

588 060 Kč

Prováděcí smlouva č. 7 k Rámcové dohodě MV-65867-6/SIK5-2021 na expertní a konzultační služby

1 927 530 Kč

1 927 530 Kč

778 454 Kč

778 454 Kč

1 630 886 Kč

za II. pololetí nefakturováno

1 616 705 Kč

za II. pololetí nefakturováno

1 336 173 Kč

za II. pololetí nefakturováno

Zpracování znaleckého posouzení naleckého posouzení k otázce vertikální spolupráce dle § 11
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (MV- 186623-2/SIK5-2021)
Znalecký posudek v souvislosti s realizací veřejné zakázky "Zajištění údržby SW a HW komponent
automatizovaného daktyloskopického identifikačního systému AFIS"
Znalecký posudek za vícepráce a méněpráce u projektu e-Sbírka a e-Legislativa

Grant Thornton Advisory s.r.o.

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Poskytování konzultačních služeb (expertního posouzení) zaměřených na High-level koncept a
SWOT analýzu MVNO (virtuálního mobilního operátora). (MV-95300-2/SIK5-2021)
Prováděcí smlouva č. 1 k Rámcové dohodě MV-65867-6/SIK5-2021 na vypracování znaleckého
posudku
Prováděcí smlouva č. 3 k Rámcové dohodě MV-65867-6/SIK5-2021 na vypracování znaleckého
posudku

Prováděcí smlouva č.1 k Rámcové dohodě MV-140708-9/SIK5-2019 o zajištění analytických činností
nad realizovanou obměnou radiokomunikačního systému
Prováděcí smlouva č.2 k Rámcové dohodě MV-140708-9/SIK5-2019 o zajištění analytických činností
nad realizovanou obměnou radiokomunikačního systému
Prováděcí smlouva č.3 k Rámcové dohodě MV-140708-9/SIK5-2019 o zajištění analytických činností
nad realizovanou obměnou radiokomunikačního systému
Prováděcí smlouva č.6 k Rámcové dohodě MV-140708-9/SIK5-2019 o zajištění analytických činností
nad realizovanou obměnou radiokomunikačního systému

CS-PROJECT spol. s r.o.

ATS-TELCOM PRAHA a. s.

CATTA Consulting s.r.o.

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

PS č. 1 k RD o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
pro rok 2021 MV-186637-4/SIK5-2020 na expertní a konzultační služby
PS č. 2 k RD o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
pro rok 2021 MV-186637-4/SIK5-2020 na expertní a konzultační služby
PS č. 3 k RD o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
pro rok 2021 MV-186637-4/SIK5-2020 na expertní a konzultační služby
PS č. 4 k RD o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
pro rok 2021 MV-186637-4/SIK5-2020 na expertní a konzultační služby
PS č. 5 k RD o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
pro rok 2021 MV-186637-4/SIK5-2020 na expertní a konzultační služby
Konzultační služby v oblasti optimalizace Integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra,
zejména s ohledem na existenci obsoletních prvků v síti (síť ATM), soulad zajištění jejich
(dočasného) provozu s best practices v této oblasti a zákonem o kybernetické bezpečnosti. (MVTechnické konzultace k nastavení parametrů zadávacího řízení, zejména doporučení k technické
kvalifikaci dodavatelů. Dále pak stanovení harmonogramu čerpání licencí do celkového počtu
1000ks, které by mělo být aplikováno formou opce, dále ad hoc konzultační služby na vyžádání. (MV197747-2/SIK5-2021)
Služby soudního znalce. Zpracování znaleckého posudku v rámci realizace projektu Národní
certifikační autority (IS NCA).

Rámcová dohoda: Monitoring dotací, příprava podkladů pro realizaci dílčích projektů souvisejících s
rozvojem základních registrů vč. návrhů, úprav a/nebo oponentur architektur informačních systémů
a souvisejících ICT řešení, vyhodnocení interní zpětné vazby zaměstnanců.
Odborná konzultace potřebná k realizaci veřejné zakázky „Komunikační kampaň na zvýšení
povědomí o Informačním systému datových schránek, elektronické identity, nástrojů
Asociace komunikačních agentur České republiky,
eGovernmentu a navazujících legislativních změnách elektronické komunikace se státem s účinností
spolek
od roku 2023“.
Konzultace k připravovanému roll out systému Czech POINT 2.0 a systému CAAIS (Centrální
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.
autentizační a autorizační informační systém, dříve označovaný jako JIP/KAAS).
Equica, a.s.

Ing. Marek Buchta M.B.A.
Ing. Vladimír Vlachovský

435 600 Kč

435 600 Kč

130 680 Kč

130 680 Kč

304 920 Kč

304 920 Kč

778 635 Kč

za II. pololetí nefakturováno

58 745 Kč

58 746 Kč

205 700 Kč

205 700 Kč

49 368 Kč

za II. pololetí nefakturováno

1 813 385 Kč

183 896 Kč

7 538 300 Kč

1 545 322 Kč

24 200 Kč

24 200 Kč

60 500 Kč

60 500 Kč

Poskytnutí odborných konzultačních služeb v oblasti marketingu, propagace a médií ve vztahu k
veřejné zakázce „Propagace služeb eGovernmentu v návaznosti na situaci spojenou s Covid-19".
Poskytování odborných konzultačních služeb v oblasti oceňování služeb v rámci informačních
technologií , výstupem Analýza služeb a nadměrné vyrovnávací platby za zajištění provozu
Informačního systému datových schránek.
Souhrn vyplacených odměn za II. pololetí roku 2021 (v části Poradenské a ostatní externí společnosti):

12 979 722 Kč

Název

Typ závazku / smlouvy
Dílčí smlouva č. 27 k Rámcové dohodě o poskytování právních služeb v
oblasti informačních a komunikačních technologií, uzavřené sekcí
informačních a komunikačních technologií.

Sjednaná či smluvní odměna

Odměna

Poskytovní právních služeb ve věci projektu e-Sbírka a e-Legislativa.

439 230 Kč

84 851 Kč

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

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
24.793.388,- Kč bez DPH. Odměna za jednu hodinu
právních služeb činí 1 300 Kč bez DPH.

121 121 Kč

Poskytovní právních služeb ve věci projektu e-Sbírka a e-Legislativa

439 230 Kč

za II. pololetí
nefakturováno

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"

494 000 Kč bez DPH (597 740 Kč s DPH)

57 233 Kč

Právní služby dle Dílčí smlouvy č. 23 k VZ "Obměna HW/SW systémů
základních registrů (ROB, RPP a ISZR)"

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb v oblasti informačních
a komunikačních technologií č.j. MV-22470-41/VZ-2018

neuvedeno

100 188 Kč

Smlouva o poskytování právních služeb MV-191432-2/OKC-2021

Poskytování expertních konzultačních služeb

157 300 Kč

157 300 Kč

Dílčí smlouva č. 36 na základě Rámcové dohody o poskytování právních
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií č.j. MV22470-41/VZ-2018

Poskytování expertních konzultačních služeb

93 594 Kč

93 594 Kč

9 180 000 Kč bez DPH (11 107 800 Kč s DPH)

za II. pololetí
nefakturováno

394 428 Kč

394 428 Kč

max 24 200 Kč

23 595 Kč

272 520 Kč

272 520 Kč

1 045 440 Kč

54 087 Kč

Poskytování právních služeb pro projekt AFIS

129 773 Kč

129 773 Kč

Poskytování právních služeb spočívajících v právní podpoře zajištění
kontinuálního provozu ISDS včetně navazujících Služeb provozní
podpory ISDS

363 000 Kč

362 773 Kč

Smlouva o poskytování pávních služeb (MV- 156525-44/2020)

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

Dílčí smlouva č. 27 k Rámcové dohodě o poskytování právních služeb v
oblasti informačních a komunikačních technologií, uzavřené sekcí
informačních a komunikačních technologií.

Smlouva o dílo
Rámcová dohoda
Smlouva
OBJEDNÁVKA č. 2 č. j.: MV- 91516-2/SIK5-2021
Mazel a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby

Smlouva o poskytování právních služeb MV-124405-8/KAP-2017
Dílčí smlouva č. 4 na základě Rámcové dohody o poskytování právních
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií č.j. MV40748-10/VZ-2021

OBJEDNÁVKA č. j.: MV- 90110-1/EG-2021

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

Smlouva o poskytování právních služeb (MV- 156525-49/2020)

Deloitte Legal s.r.o., advokátní
kancelář

Smlouva o poskytování právních služeb (MV- 156525-47/2020)

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".
Poskytnutí právních služeb souvisejících se zadáváním veřejných
zakázek v rámci DNS KIVS
Analýza postupu při zápisu vozidel propadlých státu na základě
soudního rozhodnutí v trestních věcech do registru vozidel
Objednávka č. 2 na základě Rámcové dohody o poskytování právních
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. j. MV40748-10/VZ-2021
Právní služby pro právní spor - projekt AIS3.

Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
žádostí o náhradu škody uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o
24.793.388,- Kč bez DPH.
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném Odměna za jednu hodinu právních služeb činí 1 300 Kč
bez DPH.
znění
Poskytování právních služeb spočívajících v předsoudním posouzení
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
žádostí o náhradu škody uplatněných podle zákona č. 240/2000 Sb., o
24.793.388,- Kč bez DPH. Odměna za jednu hodinu
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném
právních služeb činí 1 300 Kč bez DPH.
znění

349 599 Kč

70 785 Kč

Advokátní kancelář Bureš & Bureš
s.r.o.
KVB advokátní kancelář s.r.o.
Rámcová dohoda uzavřená se 3
právními kancelářemi:
1) HAVEL & PARTNERS, s.r.o.,
advokátní kancelář
2) Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
3) ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář, s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o., Mgr. Michal Mazel,
advokát, Mgr. Filip Směja, advokát
a Becker a Poliakoff, s.r.o.
advokátní kancelář.

Smlouva o poskytování právních služeb (MV- 156525-38/2020)

Smlouva o dílo

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
Vypracování odborného právního stanoviska k uzavření dodatku ke
Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a eLegislativa a o poskytování služeb

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
24.793.388,- Kč bez DPH. Odměna za jednu hodinu
právních služeb činí 1 300 Kč bez DPH.

28 435 Kč

148 830 Kč

148 830 Kč

Rámcová dohoda (č.j. SZR-58/Ř-2019), ke které jsou uzavírány dílčí
provozní smlouvy dle aktuálních požadavků.

Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek,
přípravy právních stanovisek v oblasti IT a majetkového práva, příprava
právních podkladů pro vybrané úřady

12 221 000 Kč

789 828 Kč

Dílčí smlouva č.33- č.j. MV- 181365-4/EG-2020 k Rámcové dohodě o
poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií (MV-22470-41/VZ-2018)

Právníh služby ve věci komplexního právního poradenství včetně
zastupování

Celková cena 272 250 Kč s DPH.

118 701 Kč

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Dohoda o provedení práce

JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D.

Dohoda o provedení práce

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Dohoda o provedení práce

Poradensko-konzultační činnost k vyhodnocení přístupu dodavatele k
vybraným odborným otázkám, jež vyvstaly v průběhu realizace veřejné
zakázky "Analýza právního řádu ČR za účelem identifikace obsoletních
právních předpisů"
Poradensko-konzultační činnost k vyhodnocení přístupu dodavatele k
vybraným odborným otázkám, jež vyvstaly v průběhu realizaci veřejné
zakázky "Analýza právního řádu ČR za účelem identifikace obsoletních
právních předpisů"
Poradensko-konzultační činnost k vyhodnocení přístupu dodavatele k
vybraným odborným otázkám, jež vyvstaly v průběhu realizaci veřejné
zakázky "Analýza právního řádu ČR za účelem identifikace obsoletních
právních předpisů"
Souhrn vyplacených odměn za II. pololetí roku 2021 (v části Advokáti a advokátní kanceláře): 3 357 640 Kč
Souhrn vyplacených odměn všem poradcům za II. pololetí roku 2021: 17 442 314 Kč
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