Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 − 2017
Zveřejňování poradců a poradních orgánů
aktuální údaje 1. pololetí roku 2017
Ministr /
náměstek
ministra
náměstek pro
řízení sekce
řízení úřadu

Jméno a příjmení

Poradci
Předmět činnosti

Poradenská a konzultační činnost v oblasti
investic do soc. služeb a služeb
zaměstnanosti
Poradenská činnost související
Best Commerce,
s problematikou vědy, výzkumu a inovací,
s. r. o.
operačních programů, aktivního stárnutí,
realizace politiky zaměstnanosti a rozvoje
sociálního podnikání
Poradenská činnost v oblasti legislativy
VMS Consulting,
a sociálně ekonomické problematiky,
s. r. o.
včetně uplatňování pracovního práva v ČR,
evropského sociálního dialogu
a problematiky důchodové reformy v ČR
Poradenská činnost související s oblasti
Mgr. Martin Klika
komplexního řešení nepříznivé
socioekonomické situace Ústeckého kraje
Poradenská činnost v oblasti komplexního
Tomáš Hanzel
řešení nepříznivé socioekonomické situace
Moravskoslezského kraje
Mgr. Miroslav Dvořák Poradenská činnost v oblasti sociálních
služeb, sociálně-právní ochrany dětí a
pracovněprávní legislativy
Poradenská činnost v oblasti strategické
Ing. Lumír Palyza
komunikace související s krizovou situací
v těžební společnosti OKD
Petr Gawlas

Max. výše odměny
vyplývající ze smluvní
dokumentace
188,00 Kč/ hod.
max. 20 hod./týden

Souhrn vyplacených
finančních prostředků

21 175,00 Kč/měs.
vč. DPH

20 000,00 Kč/měs.

19 800,00 Kč/měs.
19 800,00 Kč/měs.
18 000,00 Kč/měs.
15 000,00 Kč/měs.
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Poradenská činnost v oblasti rodinné
politiky a rovných příležitostí žen a mužů
Poradenská činnost v oblasti participativní
Ing. Jana Maussen
ekonomiky a družstevnictví
Poradenská činnost v oblasti sociálně
Adam Dušek
zdravotního pomezí
Komunikace s médii, příprava podkladů
Markéta Havelková
pro jednání Odborné komise pro
důchodovou reformu
Příprava podkladů pro paní ministryni,
JUDr. Jitka
zpracování studií a rešerší zvláště k
Hejduková
otázkám zaměstnanosti a trhu práce
Příprava oponentních stanovisek k
Mgr. Pavel Kantořík
výstupům z jednání Dávkové komise a
realizace souvisejících odborných činností
JUDr. Zdeněk Linhart Příprava podkladů pro paní ministryni,
zpracování studií a rešerší v oblasti
důchodové politiky
Poradenská a konzultační činnost v oblasti
Ing. Hana Popelková
sociální problematiky
Provádění expertních konzultačních
Ing. Radim Hejduk
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
Bc. Jan Vaněk
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
Šimon Krmenčík
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
JUDr. Josef Holub
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
Mgr. Klára
činností pro ústavní činitele k vrcholným
Laurenčíková
odborně politickým problémům
Michal Uhl

ministryně
práce a
sociálních věcí

19 800,00 Kč/měs.
14 520,00 Kč/měs.
vč. DPH
24 000,00 Kč/měs.
17 466,00 Kč/měs.
18 000,00 Kč/měs.
28 000,00 Kč/měs.
18 000,00 Kč/měs.
3 790 494,00 Kč
10 000,00 Kč/měs.
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
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Mgr. Martin Šimáček
Bc. Alexander Olah
Adam Dvořák
Daniel Steindler
Bc. Matouš Hruška

Název

Provádění expertních konzultačních
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům
Provádění expertních konzultačních
činností pro ústavní činitele k vrcholným
odborně politickým problémům

Předmět činnosti

JUDr. Helena
Maříková

Poradenská a konzultační
činnost

Polyconsulting

Komplexní IT služby,
Technologie a řešení

Poradenské společnosti
Služby
Předmětem uzavřené smlouvy
jsou konzultace při přípravě
podkladů pro jednání Komise
Ministerstva práce a sociálních
věcí pro promíjení penále.
Konkrétně jsou poradenské
služby poskytovány při řešení
zvláště složitých případů
promíjení penále
z neodvedeného pojistného na
sociální zabezpečení.
Odborná technická a
konzultační podpora v rámci

dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce
dle NV 564/2006
a zákoníku práce

Max. výše odměny
vyplývající ze smluvní
dokumentace
Celkový finanční limit za
veškeré poradenské služby
nepřesáhne částku ve výši
80 000,00 Kč bez DPH

Souhrn vyplacených
finančních prostředků
Za období
21. 3. – 30. 6. 2017
vyplaceno
32 000,00 Kč bez DPH

2 420 000,00 Kč
včetně DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
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projektu JISPSV
Michal Rada

Konzultační a metodická práce
v IT

Ing. David Knespl

Konzultační činnost

Ing. Lenka
Melounová

Konzultační činnost

Konzultační a metodické práce
v oblasti eGovernmentu,
rozvoje informačních systémů,
tvorby a realizace architektury
MPSV a jednotlivých
organizací, příprava a realizace
opatření pro řízení ICT a
konzultační pomoc při
naplňování principů
eGovernmentu a úkolů ze
strany MV
Zajištění konzultačních prací
na tvorbě modelu enterprise
architektury MPSV ve shodě
s Metodikou modelování
architektur úřadů
připravovanou odborem
Hlavního architekta
eGovernmentu MV v rámci
Národního architektonického
plánu a tvorbě modelů
architektur jednotlivých řešení
dle potřeby zadavatele
a dalších souvisejících prací
spojených s řízením tvorby a
správy enterprise architektury,
architektury řešení a
související dokumentace.
Zajištění odborné technické,
projektové a konzultační
podpory při vzájemné
koordinaci vazeb běžících
projektů JISPSV zejména PIP,
IPPD, ZAM, DAV, LIS,

1 280 000,00 Kč
včetně DPH

1 202 377,00 Kč
vč. DPH
1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
211 500,00 Kč vč. DPH

605 000,00 Kč
včetně DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
335 775,00 Kč vč. DPH

1 742 400,00 Kč
včetně DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
317 200,00 Kč vč. DPH
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Tomáš Kraus, DiS.

Konzultační činnost

Ernst & Young,
s.r.o.

Poskytování služeb
projektového řízení

Axiumdata s.r.o.

Spisová služba a Integrační
testování.
Konzultační činnost v oblasti
kybernetické bezpečnosti,
unifikovaných metrik Systém
řízení bezpečnosti informací
(SŘBI), unifikovaných
metodik pro zavedení SŘBI,
design klíčových řídicích
procesů centrální a sdílené
úrovně a konzultace k návrhu
a způsobu provedení klíčových
opatření.

Konzultační a poradenská
činnost v oblasti poskytování
organizačních, řídicích a
administrativních služeb
spojených s projektovým
vedením ICT projektů, a to
včetně podpory při přípravě
zadávacích podmínek a
koordinaci dodavatelů;
podpoře projektového řízení
a řízení služeb, poskytování
metodických činností;
poskytování služeb
souvisejících s řízením
životních cyklů ICT projektů
a kontrole kvality služeb
z oblasti ICT a poskytování
ostatních odborných a
konzultačních služeb z oblasti
projektového řízení.
Poskytování odborné technické Poskytování odborné technické
a konzultační podpory
a konzultační podpory

592 900,00 Kč
včetně DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
42 350,00 Kč vč. DPH

77 524 906,00 Kč
včetně DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
21 705 233,00 Kč
vč. DPH

2 420 000,00 Kč
včetně DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
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v souvislosti s vedením
projektů JISPSV Ministerstva
práce a sociálních věcí,
konkrétně projektů Provozní
a integrační prostředí (PIP)
a Dodávky technologické HW
infrastruktury pro datová
centra - zajištění podpory
provozu (ODM) a dodávka
technologie datového centra
(DC), v kritickém období
realizace těchto projektů.
Michal Komenda

Poskytování odborné technické Poskytování technické podpory 3 146 000,00 Kč
a konzultační podpory
technologické HW
včetně DPH
infrastruktury MPSV, zejména
podpory vybavení datových
center a serverové
infrastruktury.

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby

Název

Typ závazku

JUDr. Karel Zuska

Smlouva o poskytování
expertních služeb,
uzavřená dle § 1746 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Posuzovatel se zavazuje poskytnout na základě
objednávek ze strany Objednatele expertní
služby v oblasti problematiky poskytování
veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem,
a to jak z prostředků státního rozpočtu, tak
z prostředků fondů EU. Expertní služby budou

1 994 080,00 Kč
vč. DPH

1. 1. 2017 − 30. 6. 2017
vyplaceno
2 420 000,00 Kč
vč. DPH

Finanční plnění
(celková jednaná
částka)
Celková cena za
řádně, v souladu
s článkem II. této
Smlouvy,
provedenou
expertní činnost

Souhrn
vyplacených
finančních
prostředků vč.
DPH
10 000, 00 Kč
(za první
pololetí 2017)
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čerpány na poradenství objednateli pro oblast
sociálních služeb a pro oblast sociálního
bydlení, pro nastavování metodik k realizaci
dotčených politik, a to včetně analýz stávajících
právních úprav a možností při řešení výběru
poskytovatelů v rámci síťování sociálních
služeb. Dále se zavazuje k případné spolupráci
s dalšími experty v dané oblasti. Posuzovatel se
zavazuje předat hmotně zachycené výstupy
expertní činnosti za podmínek této Smlouvy
Objednateli.
Sdružení ROTGO
1. ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář, s. r. o.
2. GORDION, s. r. o.
3. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s. r. o.
MT Legal, s. r. o.,
advokátní kancelář
Havel, Holásek &
Partners, s. r. o.,
advokátní kancelář
ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář, s. r. o.
sdružení následujících
členů sdružení
1. Becker a Poliakoff,
s. r. o.
2. Velíšek & Podpěra –
advokátní kancelář, s. r. o.
3. Mgr. Filip Směja,
advokát
4. Mgr. Michal Mazel,
advokát
DLA Piper Prague LLP,

Rámcová smlouva se 3
účastníky na dobu 4 let

Právní služby v oblasti veřejných zakázek a
koncesních smluv vč. administrace zadávacích
a koncesních řízení, a dále při zastupování před
ÚOHS či soudy v souvislosti s řízením ve
věcech veřejných zakázek a koncesních smluv.

nepřesáhne
250 000,00 Kč
(slovy dvě stě
tisíc korun
českých) vč.
DPH za celou
dobu trvání této
Smlouvy dle
článku VIII. odst.
1 této Smlouvy.

500 032,50 Kč
20 000 000,00
Kč
bez DPH

67 760,00 Kč
491 139,00 Kč

Rámcová smlouva se 3
účastníky na dobu 4 let

Rámcová smlouva uzavřena na právní služby
v oblastech:
- Správního práva v působnosti
zadavatele dle zákona č. 2/1969 Sb., vč.
zastupování před dotčenými správními
orgány s výjimkou oblasti definované
v části první VZ
- Hospodaření s majetkem České
republiky
- Nemovitostí a stavebního práva vč.
souvisejících finančních a daňových
otázek
- Pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení

15 000 000, 00
Kč
bez DPH

5 016 554,09
Kč

201 071,75 Kč

0,00 Kč
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organizační složka

-

Hospodářské soutěže a veřejné podpory
vč. zastupování před ÚOHS a EK
implementace práva EU do českého
správního řádu
čerpání prostředků z fondů EU
informačních technologií, autorského
práva a ochrany osobních údajů
občanského a obchodního práva vč.
zastupování před soudy a v rozhodčích
řízení
trestního práva

Konkrétně v I. pol. 2017 uhrazeny právní
služby za:
Právní poradenství v oblasti související s nařízením
eIDAS
Zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných
právních oblastech
Zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných
právních oblastech (2017, I.)
Obecná právní podpora ICT - III.
Záměr elektronizace při rozhodování o dočasné pracovní
neschopnosti (eNeschopenka)
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