Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
aktuální údaje 1. pololetí roku 2013

Ministr / vedoucí
ÚSÚ
Ministryně
Ministryně

Jméno a příjmení

Ministryně

Ing. Dembinný Jaroslav

Ministryně
Ministryně

Mgr. Motyčka Stanislav
Ing. Juřenčáková Jana

Ministryně

PhDr. Volák Stanislav

1.náměstek
ministryně

Ing. Michal Jirkovský

Mgr. Monika Válková
Ing. Hruška Lubor, PhD.

Poradci
Předmět činnosti
Vedoucí oddělení poradců, kabinet ministryně
Poradce v oblasti problematiky sociálního začleňování
osob ohrožených sociálním vyloučením
Poradce v oblasti problematiky osob se zdravotním
postižením
Poradce v oblasti problematiky seniorské populace
Poradce v oblasti analýzy
financování sociálních služeb
Poradce v oblasti rodinnou politiky
Odborná stanoviska, konzultační a poradenské služby
související s médii a problematikou informatiky

Odměna
310,-- Kč/1 h, HPP
325,- Kč/1 h DPČ
325,- Kč /1 h DPČ
325, -Kč /1h DPČ
325,- Kč / 1 h DPČ
500,- Kč /1 h
smlouva o dílo max.15.000,Kč/měsíc
Max. 25.000,-Kč/měsíc

Název
Stance
Communications,
s.r.o.

Equica, a.s.

Předmět činnosti
Zajištění public relations a
souvisejících služeb k projektu
Audit rodina & zaměstnání
zaměřeného na motivaci firem
k rozvoji prorodinné orientace.
Smlouva o poskytování služeb
podepsána 11. 8. 2011 v rámci
projektu OPLZZ Audit rodina
& zaměstnání (reg. č.
CZ.1.04/3.4.00/10.00009)
Poradenské služby

Poradenské společnosti
Služby
1) PR služby
2) Zajištění odborného semináře
3) Správa webových stránek projektu
4) Poradenství
5) Zajištění inzerce
6) Zpracování a vyhotovení
certifikátů předávaných zapojeným
společnostem
Poradenské služby v oblastech
podpory aplikace metodiky
projektového řízení a podpory
projektové kanceláře

Odměna
Za sledované období bylo proplaceno za
uvedené služby celkem 333.360,77 Kč

288.600,-Kč bez DPH

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby

Název

Typ závazku

MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář

Dodavatelské faktury na
základě objednávky
(uhrazeno únor/březen
2013)

Sdružení ROTGO: ROWAN
Legal,AK s.r.o.,
GORdion,s.r.o. a
Fiala,Tejkal a partneři,AK
s.r.o.;
MT Legal s.r.o. AK,
Havel,Holásek α Partners
s.r.o. AK

Rámcová smlouva na
období 2013 - 2017

DRAKES advokáti s.r.o.

Objednávka

Pejchal α Nespala, s.r.o.

Smlouva

JUDr. František Schulmann,
advokát

Smlouva

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek (analýzy,
standardy kvality sociálně-právní ochrany, rozvoj
vyhodnocovacího rámce a individuálního plánu ochrany
dítěte, vytvoření minimálního rámce služeb na krajské
úrovni, vytvoření jednotného systému výkonu profesionální
pěstounské péče)
Poskytování právních a administrativních služeb a právního
poradenství v oblasti VZ

Odborné konzultační a právní služby spočívající v právní
podpoře při správním řízení vedeném s ÚOHS
Dokončení právních sporů s bývalými zaměstnanci MPSV
v soudních sporech
Dokončení právních sporů v oblasti vymáhání pohledávek
MPSV

Finanční plnění
(celková sjednaná
částka)
55.912,- Kč

Max. 20 mil. Kč +
platné DPH

Max. 242.000,-Kč
vč.DPH
Max. 100.000,-Kč
vč.DPH
Max. 45.000,-Kč
vč. DPH

