Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 − 2018
Zveřejňování poradců a poradních orgánů
aktuální údaje 1. pololetí roku 2018

Ministr /
Jméno a příjmení
vedoucí ÚSÚ
NM pro řízení
sekce 2

JUDr. Jiří Vaňásek

NM pro řízení
sekce 2

Mgr. Petr Hanuš

ministryně

Mgr. Lukáš Gibiec

ministryně

Mgr. Jana
Hanzlíková

ministryně

Mgr. Petra
Hořínková Dvorská
Ing. Ivo Jančík

ministryně
ministryně

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun, Ph.D.

Poradci
Předmět činnosti

Analýza možností a koordinace
mimořádných soc. opatření v oblasti
rodinné politiky a politiky stárnutí
Analýza možností definování
standardů a podmínek jednotlivých
soc. služeb
Poradce PR + marketing

Max. výše odměny
vyplývající ze
smluvní
dokumentace

Souhrn vyplacených
finančních prostředků

345 Kč/hod.
345 Kč/hod.
400 Kč/hod. DPČ

Provádění posouzení a připomínkování 400 Kč/hod. DPP
vybraných materiálů z hlediska
věcného a z hlediska souladu
s vládním programem, zajišťování
nezávislých návrhů strategií, analýz,
souhrnných nebo dílčích stanovisek,
připomínkování metodických,
strategických a koncepčních materiálů,
spolupráce s ostatními organizačními
útvary
Poradenská a konzultační činnost
190 Kč/hod. DPČ
(parlamentní agenda – Senát)
Poradenská a konzultační činnost
400 Kč/hod. DPČ
Poradenská a konzultační

400 Kč/hod. DPČ
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ministryně

Ing. Miloslav
KAVKA, MBA.
JUDr. Milan KOCÍK

Poradenská a konzultační činnost

400 Kč/hod. DPČ

Poradenská a konzultační činnost

400 Kč/hod. DPČ

JUDr. Antonín
Kottnauer
Ing. Richard
Mužátko

Poradenská a konzultační

400 Kč/hod. DPČ

PR činnost

350 Kč/hod.

DPČ

Konzultační činnost v oblasti PR,
překlady a tlumočení
Poradenská, konzultační činnost

400 Kč/hod.

DPČ

ministryně
ministryně

Mgr. Petra
Paroubková
Ing. Radek Rinn

400 Kč/hod.

DPČ

ministryně

Mgr. Jan Svoboda

Poradenská a konzultační činnost

350 Kč/hod.

DPČ

ministryně

Mgr. Daniel Šimáně

Poradenská a konzultační činnost

400 Kč/hod.

DPČ

ministryně

Mgr. Pavel Valenta

Poradenská a konzultační činnost

350 Kč/hod.

DPČ

ministryně

Ing. Robert
Vondrovic
Jaroslav Zavadil

Poradenská a konzultační činnost (PSzpravodaj)
Poradenská a konzultační činnost

350 Kč/hod.

DPČ

400 Kč/hod.

DPČ

Mgr. Jana
Zdráhalová

Právní podpora a konzultační činnost
v oblasti organizace a řízení státní
správy a právní problematika práce
a sociálních věcí

400 Kč/hod. DPČ

ministryně
ministryně
ministryně

ministryně
ministryně

Název

Předmět činnosti

Poradenské společnosti
Služby

Max. výše odměny

Celkem
2 015 706 Kč

Souhrn
2

vyplývající ze smluvní
dokumentace
Grant Thornton
Advisory s.r.o.

Poradenské služby

Grant Thornton
Advisory s.r.o.

Poradenské služby

Kruták &
Partners,

Právní služby

Předmětem plnění
(forenzního auditu) bylo
právní, věcné a ekonomické
prověření způsobu pořízení
a provozování informačního
systému EKIS SAP,
zejména prověření
veřejných zakázek
zadaných v souvislosti s
výše uvedeným pořízením
a provozem EKIS SAP,
vč. prověření vlastní
realizace a souvisejících
finančních plnění z těchto
veřejných zakázek.
Sledované období: primárně
2012 – 2017, v případě
věcných konsekvencí i
období dřívější
Předmětem plnění
(forenzního auditu) bylo
právní, věcné a ekonomické
prověření realizace projektu
INTEGROVANÁ
PODPŮRNÁ A PROVOZNÍ
DATA (IPPD), zejména
prověření zadání a vlastní
realizace související veřejné
zakázky.
Sledované období: primárně
2015 – 03/2018.
Právní služby spočívající ve
zpracování právního

840 950 Kč vč. DPH

vyplacených
finančních
prostředků
840 950 Kč vč. DPH

471 900 Kč vč. DPH

471 900 Kč vč. DPH

39 930 Kč vč. DPH

39 930 Kč vč. DPH
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advokátní
kancelář s.r.o.

Ernst & Young,
s.r.o.

SVI AJAK
services s.r.o.

JUDr. Radek
Ondruš,
advokátní
kancelář s.r.o.

posudku k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky
„Poukázky pro osoby v
hmotné nouzi“
Poskytování služeb
Konzultační a poradenská
129 895 304 Kč
projektového řízení
činnost v oblasti
poskytování organizačních,
řídících 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.
Konzultační činnost v oblasti Zpracování odborné
96 800 Kč vč. DPH
kybernetické bezpečnosti
a poradenské služby
v oblasti kybernetické
bezpečnosti MPSV
Právní služby

Právní služby spočívající
v právním poradenství
a konzultacích výstupů
a závěrů auditů zadaných
MPSV v oblasti ICT, vč.
detailní právní kvalifikace

176 630 Kč vč. DPH

51 072 194,32 Kč

96 800 Kč vč. DPH

175 504 Kč vč. DPH
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a doporučení dalšího
postupu.
Konzultační činnost v oblasti 268 923 Kč/ rok
kybernetické bezpečnosti,
vč. DPH
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.

Tomáš Kraus,
DiS.

Konzultační činnost

Ing. Lenka
Melounová

Konzultační činnost

Zajištění odborné technické,
projektové a konzultační
podpory při vzájemné
koordinaci vazeb běžících
projektů JISPSV zejména
PIP, IPPD, ZAM, DAV, LIS,
Spisová služba a Integrační
testování.

467 068 Kč/ rok
vč. DPH

Michal Rada

Konzultační a metodická
práce v IT

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

829 500 Kč/ rok
vč. DPH
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JUDr. Emanuela
Šebková –
smlouva do 30. 6.
2018

Poradenská a konzultační
činnost

JUDr. Helena
Maříková –
smlouva do 31.
12. 2018

Poradenská a konzultační
činnost

Mgr. Bc. Vladimír Znalecký posudek
Oliberius, znalec
v oboru technická
a jiná bezpečnost
osob a majetku

eGovernmentu a úkolů ze
strany MV
Předmětem uzavřené
24 000Kč bez DPH.
smlouvy je poskytování
poradenských služeb.
Poradenskou službou se
rozumí konzultace při
přípravě podkladů pro
jednání Dávkové komise
ministra práce a sociálních
věcí, konkrétně při řešení
složitých případů
odstraňování tvrdosti
v oblasti sociálního
zabezpečení zejména
s mezinárodním prvkem.
Předmětem uzavřené
66 000 Kč bez DPH.
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.
Posouzení podkladů
18 600 Kč vč. DPH
a zodpovězení položených
dotazů týkajících se pořízení
poplachového
zabezpečovacího
a tísňového systému vč.
mechanického zabezpečení
dveřních vstupů

Celkem
1 008 101,25 Kč
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a souvisejících služeb
(obranně technická
prohlídka, odborné
technické činností
vedoucích k zajištění
zabezpečení prostor
vytipovaných kanceláří).

Název

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

Typ závazku

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby

Souhrn
vyplacených
finančních
prostředků

0 Kč

Rámcová smlouva se
3 účastníky na dobu 4
let

Havel, Holásek &
Partners s.r.o.,
advokátní kancelář

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář

Finanční plnění
(celková
sjednaná
částka)

Právní služby v oblasti veřejných zakázek
a koncesních smluv vč. administrace
zadávacích a koncesních řízení a dále při
20 000 000,00 Kč
zastupování před ÚOHS či soudy
bez DPH
v souvislosti s řízením ve věcech
veřejných zakázek a koncesních smluv.

166 375 Kč
vč. DPH

0 Kč

Rámcová smlouva se
3 účastníky na dobu 4

Rámcová smlouva uzavřena na právní
služby v oblastech:

15 000 000, 00
Kč

0 Kč
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s.r.o.

let

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,
organizační složka
-

Ing. Michal Trezzi, CSc.

Právní a poradenské

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
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. 2018 uhrazeny právní
služby za:
 Externí právní podpora
ve vybraných právních oblastech
mimo ICT
 Zajištění expertní právní podpory v
oblasti ověřování dodržení
pravidel hospodářské soutěže
Zpracování znaleckého posudku

bez DPH

108 809,25
Kč vč. DPH

145 805 Kč
vč. DPH

84 700 Kč vč.

0 Kč
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služby
Becker & Poliakoff,
s.r.o., advokátní
kancelář

Dílčí smlouva
k rámcové smlouvě na
poskytování právních
služeb, uzavřená dne
29. 6. 2017 - Veřejná
podpora

k veřejné zakázce – Poskytování služeb
systémové integrace
Posouzení aktivní politiky zaměstnanosti
z pohledu práva veřejné podpory
v návaznosti na zjištění z auditu EK, dle
kterého měla být v rámci nástrojů APZ
poskytována veřejná podpora.

DPH
15 000 000 Kč
bez DPH

89 925 Kč vč.
DPH
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