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Ministerstvo pro místní rozvoj R 
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 

2.2.4. Zve ej ování poradc  a poradních orgán  
II. pololetí roku 2013 

 
Poradní orgány 

Název orgánu len orgánu edm t innosti Odm na 
PS DOHODA 
Pracovní skupina 
pro p ípravu 
Dohody 
o partnerství  
2014–2020 

edseda – 1. nám stek ministra pro 
místní rozvoj 
místop edseda – vrchní editelka Sekce 
NOK 

lenové:  
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj – 
Národního orgánu pro koordinaci, 
zástupce Ministerstva financí (Platební 
a certifika ní orgán a Auditní orgán), 
zástupce Ú adu vlády, 
zástupce O OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost – vedoucí 
vyjednávacího týmu programu,  
zástupce O OP Výzkum, vývoj 
a vzd lávání – vedoucí vyjednávacího 
týmu programu,  
zástupce O OP Doprava – vedoucí 
vyjednávacího týmu programu,  
zástupce O OP Životní prost edí – 
vedoucí vyjednávacího týmu programu, 
zástupce O OP Zam stnanost – vedoucí 
vyjednávacího týmu programu,  
zástupce O Integrovaný regionální 
opera ní program – vedoucí 
vyjednávacího týmu programu, 
zástupce O OP Praha – pól r stu R – 
vedoucí vyjednávacího týmu programu, 
zástupce O OP Technická pomoc – 
vedoucí vyjednávacího týmu programu, 
zástupci O a NO k program m 

eshrani ní spolupráce – vedoucí 
vyjednávacího týmu programu, 
zástupce O Programu rozvoje venkova 
– vedoucí vyjednávacího týmu programu, 
zástupce O OP Rybá ství – vedoucí 
vyjednávacího týmu programu, 
Generální sekretá  pro 
konkurenceschopné podniky, výzkum, 
inovace, efektivní ve ejnou správu 
a zam stnanost a vzd lávání 
(v . zmocn nce pro znalostní 
trojúhelník),  
Generální sekretá  pro trh práce 
a vzd lávání a boj s chudobou, 
Generální sekretá  pro páte ní 
infrastrukturu,  

Pracovní skupina pro p ípravu 
Dohody o partnerství 2014–2020 
projednává rozpracování 
a dopracování Dohody 
o partnerství do kone né podoby 
ve všech ástech dle požadavk  
EK na obsah Dohody 
o partnerství dle na ízení EU. 
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Generální sekretá  pro integrovaný rozvoj 
území, 
Generální zmocn nec pro inovativní 
finan ní nástroje, 
zástupce Asociace kraj R, 
zástupce Svazu m st obcí R, 
ve ejný ochránce práv, 
v p ípad  pot eby další partne i. 
 
Stálí hosté: 
zástupce ministerstva zahrani ních v cí, 
zástupce ministerstva obrany, 
zástupce ministerstva vnitra, 
zástupce ministerstva spravedlnosti, 
zástupce ministerstva zdravotnictví, 
zástupce ministerstva kultury, 
zástupce Sdružení místních samospráv 

R, 
zástupce eského statistického ú adu, 
zástupce Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace, 
zástupce sít  NNO, 
zástupce Agentury pro sociální 
za le ování v romských lokalitách, 
zástupce Hospodá ské komory R, 
zástupce Svazu pr myslu a dopravy R, 
zástupce Rady vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace, 
zástupce Rady vlády pro 
konkurenceschopnost a informa ní 
spole nost, 
zástupce Legislativní rady vlády, 
zástupce Technologické agentury R, 
zástupce eskomoravské konfederace 
odborových svaz , 
zástupce Konfederace 
zam stnavatelských a podnikatelských 
svaz , 
zástupce Ú adu pro ochranu hospodá ské 
sout že, 
zástupce Národní sít  místních ak ních 
skupin R, 
zástupce Svazu obchodu a cestovního 
ruchu. 

PS PROGRAMY 
Pracovní skupina 
k rozpracování 
program   
2014–2020 
 

edseda – vrchní editelka Sekce NOK 
místop edseda – editelka Odboru 

ípravy programového období  
2014–2020 (zástupce MMR-NOK) 

lenové:  
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj – 
Národního orgánu pro koordinaci,  
zástupce Ministerstva financí (Platební 
a certifika ní orgán a Auditní orgán), 

Pracovní skupina k rozpracování 
program  2014–2020  
projednává rozpracování 
program  pro všechny ESI 
fondy, a to v návaznosti na 
Metodický pokyn pro p ípravu 
programových dokument  
2014–2020, 
projednává dopracování 
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zástupce O OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost,  
zástupce O OP Výzkum, vývoj 
a vzd lávání, 
zástupce O OP Doprava,  
zástupce O OP Životní prost edí, 
zástupce O OP Zam stnanost,  
zástupce O Integrovaný regionální 
opera ní program, 
zástupce O OP Praha - pól r stu R,  
zástupce O OP Technická pomoc,   
zástupci O a NO k program m 

eshrani ní spolupráce, 
zástupce O Programu rozvoje venkova, 
zástupce O OP Rybá ství,  
v p ípad  pot eby další partne i. 

program  do kone né podoby ve 
všech ástech dle požadavk  EK 
na obsah program . 
 

MEPS 
Meziresortní 
expertní poradní 
skupina 

edseda – 1. nám stek ministra pro 
místní rozvoj  
místop edseda – vrchní editelka Sekce 
NOK 

lenové: 
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – 
Národního orgánu pro koordinaci a v cn  

íslušných útvar  Ministerstva pro 
místní rozvoj, 
zástupce Ministerstva financí (Platební 
a certifika ní orgán a Auditní orgán), 
zástupce Ministerstva pr myslu 
a obchodu, 
zástupce Ministerstva práce a sociálních 

cí, 
zástupci Ministerstva zem lství, 
zástupce Ministerstva školství, mládeže 
a t lovýchovy, 
zástupce Ministerstva dopravy, 
zástupce Ministerstva životního prost edí,  
zástupce Hlavního m sta Prahy,  
zástupce Asociace kraj , 
v p ípad  pot eby další partne i. 

Meziresortní expertní poradní 
skupina projednává metodické 
dokumenty, které jsou ur eny 
pro subjekty implementa ní 
struktury v následujících 
metodických oblastech – 
evaluace, zásady tvorby 
a používání indikátor  pro 
monitoring a evaluaci, p íprava 
programových dokument , 
zp sobilost výdaj  a jejich 
vykazování, ízení rizik, pravidla 
monitorování, projekty 
vytvá ející p íjmy, realizace 
integrovaných p ístup , p íprava 
ídicí dokumentace program , 

ve ejná podpora, implementace 
finan ních nástroj , ízení 
výzev, výb r a hodnocení 
projekt , zadávání zakázek, 
revize program , ukon ování 
program , monitorování proces  
v MS2014+, publicita ESI 
fond , aj. 

0 K  

OS JMP 
Oponentní 
skupina pro 
vytvo ení 
jednotného 
metodického 
prost edí 

edseda – 1. nám stek ministra pro 
místní rozvoj  
místop edseda – vrchní editelka Sekce 
NOK 

lenové: 
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – 
Národního orgánu pro koordinaci,  
zástupce Konfederace 
zam stnavatelských a podnikatelských 
svaz R, 
zástupce Svazu m st a obcí R, 
zástupce Sdružení místních samospráv 

R,  

Oponentní skupina pro vytvo ení 
jednotného metodického 
prost edí oponuje p ipravené 
metodické dokumenty 
v jednotlivých metodických 
oblastech. 
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zástupce eského statistického ú adu, 
zástupce Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace, 
zástupce sítí nestátních neziskových 
organizací, 
zástupce Hospodá ské komory R, 
zástupce Svazu pr myslu a dopravy R, 
zástupce eskomoravské konfederace 
odborových svaz , 
zástupce Komory auditor R, 
zástupce Senátu Parlamentu R,  
zástupce eské konference rektor , 
zástupce eského svazu 

deckotechnických spole ností,  
zástupce eské bankovní asociace,  
v p ípad  pot eby další partne i. 

EPOS 
Expertní poradní 
skupina pro 
budoucnost 
kohezní politiky 

Experti: 
Ji í Blažek (docent P írodov decké 
fakulty Univerzity Karlovy) 
Jan B ezina (poslanec Evropského 
parlamentu, bývalý hejtman 
Olomouckého kraje) 
Miroslava Kopicová ( editelka Národního 
vzd lávacího fondu, 1. místop edsedkyn  
Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
a bývalá ministryn  školství, mládeže 
a t lovýchovy) 
Radko Martínek (senátor, místop edseda 
Podvýboru pro dopravu Výboru pro 
hospodá ství, zem lství a dopravu 
a bývalý ministr pro místní rozvoj) 
Michal Mejst ík ( editel Institutu 
ekonomických studií Fakulty sociálních 
studií Univerzity Karlovy) 
Aleš Michl (ekonomický analytik 
Raiffeisenbank a.s.) 
Lud k Niedermayer ( editel consultingu, 
Deloitte R, bývalý viceguvernér NB) 
Petr Osvald (zastupitel m sta Plzn  a len 
výboru region ) 
Pavel Teli ka (BXL Consulting, bývalý 
eurokomisa  a velvyslanec R p i EU) 
Old ich Vlasák (poslanec Evropského 
parlamentu, p edseda Svazu m st a obcí 

R a bývalý primátor Hradce Králové) 
Petr Zahradník (expert) 
 
MMR: 
Daniel Braun (p edseda EPOS, 
1. nám stek ministra) 
Olga Letá ková (zástupkyn  p edsedy 
EPOS, vrchní editelka sekce NOK) 
Daniela Grabmüllerová ( editelka Odboru 

Expertní poradní skupina je 
poradním orgánem ministerstva 
pro místní rozvoj, složená 
z odborník  – významných 
osobností, a slouží k diskusím, 
vým  zkušeností, podávání 
nám , komentá m 
a oponentu e text  a jiných 
dokument  vztahujících se 
k budoucnosti kohezní politiky 
EU, a to na úrovni R i EU. 

lenové EPOS se vyjad ují 
k návrh m ministerstva pro 
místní rozvoj v oblasti kohezní 
politiky a p edkládají nám ty 
týkající se budoucí struktury, 
priorit a princip  kohezní 
politiky pro budoucí programové 
období 2014–2020. 
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evropských záležitostí) 
Karla Šlechtová ( editelka Odboru 

ípravy programového období  
2014–2020). 

PKS  
Parlamentní 
konzulta ní 
skupina pro 
budoucnost 
kohezní politiky 
 
(Složení tohoto 
poradního orgánu 
MMR prochází 
nyní procesem 
aktualizace) 

Poslanci a senáto i: 
Jaroslav Klaška (poslanec) 
Václav Horá ek (poslanec) 
Roman Sklenák (poslanec) 
Milada Halíková (poslanec) 
Roman Línek 
Marek Benda (senátor) 
Radim Fiala (senátor) 
Josef Táborský (senátor) 
Miloš Vystr il (senátor) 
Radko Martínek (senátor) 
Jan Horník (senátor) 
Vladimír Dryml (senátor) 
 
MMR: 
Daniel Braun (p edseda, 1. nám stek 
ministra) 
lenové: 

Olga Letá ková (vrchní editelka Sekce 
NOK) 
Daniela Grabmüllerová ( editelka odboru 
evropských záležitostí) 
Karla Šlechtová ( editelka Odboru 

ípravy programového období  
2014–2020) 
Rostislav Mazal (odbor ízení opera ních 
program ) 
Josef Postránecký ( editel odboru rozvoje 
a strategie regionální politiky) 
Ji í Horá ek ( editel odboru evropské 
územní spolupráce) 
Vlastimil Fidler ( editel odboru práva 
ve ejných zakázek a koncesí) 
Jaroslav Kube ka (odbor evropských 
záležitostí) 

Parlamentní konzulta ní skupina 
pro budoucnost kohezní politiky 
EU slouží jako externí platforma 
složená z poslanc  a senátor ; je 
ur ena k politické diskusi se 
zástupci ministerstva 
o strategických dokumentech 
pro jednání na úrovni R i EU, 
které se vztahují k tématu 
budoucí kohezní politiky EU. 

0 K  

MPS 
Meziregionální 
poradní skupina 
MMR pro 
budoucnost 
kohezní politiky 

Nám stek ministra pro místní rozvoj 
(p edseda MPS) 
Vrchní editel sekce NOK 
(místop edseda MPS) 
Pracovník odboru evropských záležitostí 
(tajemník MPS) 
lenové: 
editelé odboru evropských záležitostí, 

odboru rozvoje a strategie regionální 
politiky, odboru evropské územní 
spolupráce a odboru ízení a koordinace 
NSRR 
náhradníci: 
zástupce Hlavního m sta Prahy  

vodem založení této poradní 
skupiny bylo dostate né 
zapojení kraj R do debat 
o budoucí podob  kohezní 
politiky. MMR s kraji konzultuje 
stanoviska R k této 
problematice, stejn  tak jako 
díl í pozice, které zástupci 
MMR obhajují v Bruselu p i 
vyjednávání v Rad  EU. Cílem 
je také v tší vypovídací hodnota 

chto pozic a tím i siln jší 
mandát. Role MMR spo ívá ve 
vedení debaty, shrnutí záv , 
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len a náhradník) 
zástupce St edo eského kraje  

len a náhradník) 
zástupce Jiho eského kraje 

len a náhradník) 
zástupce Plze ského kraje  

len a náhradník) 
zástupce Karlovarského kraje 

len a náhradník) 
zástupce Ústeckého kraje 

len a náhradník) 
zástupce Libereckého kraje 

len a náhradník) 
zástupce Královéhradeckého kraje 

len a náhradník) 
zástupce Pardubického kraje 

len a náhradník) 
zástupce Kraje Vyso ina 

len a náhradník) 
zástupce Jihomoravského kraje 

len a náhradník) 
zástupce Olomouckého kraje  

len a náhradník) 
zástupce Moravskoslezského kraje 

len a náhradník) 
zástupce Zlínského kraje 

len a náhradník) 

vypracování spole ných 
stanovisek k díl ím problém m 
a jejich prezentace na dalších 
fórech. Výstupy skupiny jsou: 
vzájemná informovanost o 
situaci v krajích, stejn  tak jako 
o situaci na evropské úrovni 

etn  aktuálního d ní v oblasti 
kohezní politiky. Setkání 
skupiny probíhají ad hoc cca 3 – 
4x do roka a na základ  aktuáln  
projednávané agendy v Rad  
EU. lenové této pracovní 
skupiny analyzují dokumenty 
EU, R a dalších lenských 
stát  EU, které souvisejí 
s budoucností kohezní politiky 
EU z hlediska p sobnosti 
instituce, která je vyslala, 
a zpracovávají k nim stanoviska 
pro odborný útvar MMR, do 
jehož p sobnosti pat í agenda 
kohezní politiky EU. lenové 
také mohou p edkládat své 
návrhy a podn ty na 
formulování pozice R 
k budoucnosti kohezní politiky 
EU. Pracovní skupina také 
projednává p edložené návrhy 
rámcových pozic R týkající 
budoucnosti kohezní politiky 
MMR. 

PS KV 
Pracovní skupina 

ídícího a 
koordina ního 
výboru pro 
budoucnost 
kohezní politiky 

edseda – 1. nám stek ministra 
zástupce p edsedy – vrchní editel Sekce 
NOK a evropských záležitostí 
lenové: 

Odbor evropských záležitostí  
len a jeho náhradník) 

Odbor ízení a koordinace NSRR 
len a jeho náhradník) 

Odbor analýz a strategie 
len a jeho náhradník) 

Odbor evropské územní spolupráce 
len a jeho náhradník) 

Odbor rozvoje a strategie regionální 
politiky 

len a jeho náhradník) 
tajemník – zástupce Odboru evropských 
záležitostí 
zástupce Ú adu vlády – útvaru pro 
evropské záležitosti (2 lenové 
2 náhradníci) 
zástupce Ministerstva financí (2 lenové 

Pracovní skupina analyzuje 
dokumenty EU, R a dalších 
lenských stát  EU, které 

souvisejí s budoucností kohezní 
politiky EU z hlediska 

sobnosti instituce, která je 
vyslala a zpracovávají k nim 
stanoviska pro odborný útvar 
MMR, do jehož p sobnosti pat í 
agenda kohezní politiky EU. 

lenové také mohou p edkládat 
své návrhy a podn ty na 
formulování pozice R 
k budoucnosti kohezní politiky 
EU. Pracovní skupina také 
projednává p edložené návrhy 
rámcových pozic R týkající se 
budoucnosti kohezní politiky 
MMR. 
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2 náhradníci) 
zástupce Ministerstva pr myslu 
a obchodu ( len a jeho náhradník) 
zástupce Ministerstva práce a sociálních 

cí ( len a jeho náhradník) 
zástupce Ministerstva dopravy ( len 
a jeho náhradník) 
zástupce Ministerstva životního prost edí 

len a jeho náhradník) 
zástupce Ministerstva školství, mládeže 
a t lovýchovy ( len a jeho náhradník) 
zástupce Ministerstva zem lství ( len 
a jeho náhradník) 
zástupci Asociace kraj  (3 lenové 
3 náhradníci) 
zástupce Svazu m st a obcí ( len a jeho 
náhradník) 
zástupce Svazu pr myslu a dopravy ( len 
a jeho náhradník) 
zástupce Konfederace 
zam stnavatelských a podnikatelských 
svaz  ( len a jeho náhradník)  
zástupce eskomoravské konfederace 
odborových svaz  (2 lenové 
2 náhradníci) 
zástupce Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace ( len a jeho 
náhradník) 
zástupce Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace ( len a jeho náhradník) 
zástupce Stálého zastoupení R p i EU 
v Bruselu ( len a jeho náhradník) 

 
 

Poradci 
Ministr Jméno a p íjmení edm t innosti Odm na 

Ministr pro 
místní rozvoj   

Mgr. Kamil Papež poradce – zajiš ování a zpracování 
analytických informací, p íprava 
podklad , stanovisek, strategických 
a koncep ních materiál  

smlouva:  
440 K /hod bez DPH  
smlouva ukon ena 
k 31. 7. 2013 
odm na za 7/2013 
22 000 K  

 Mgr. Jan Dolejš poradce – ICT elektronizace agend 
MMR 

smlouva: 
500 K /hod bez DPH 
v období 7–12/2013 
vyplaceno 180 000 K  

 Josef Stiborský poradce – stavební vyhlášky pro 
handicapované 

smlouva: 
350 K /hod bez DPH, 
v období 7–12/2013 
vyplaceno 92 225 K  

 Bc. Stanislav Švarc poradce – moderní elektronická 
komunikace – sociální sít , atd. – 
nástroj pro prezentaci CR 

smlouva: 
450 K /hod bez DPH, 
v období 7–12/2013 
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vyplaceno 109 650 K  
 Ing. Lucie Plzáková, 

Ph.D. 
poradce – oblast CR, p íprava 
nového Zákona o CR 

smlouva: 
450 K /hod bez DPH 

 Ing. Petr Beneš konzultant – oblast zefektivn ní 
proces ízení vlastních projekt  
MMR 

48 400 K  v . DPH 
jednorázov  placeno 
v prosinci 

 CRIF Czech Credit 
Bureau, a.s. 

statistická analýza 2008-13 
„Skute ní majitelé vít  ve . 
zakázek“ 

236 676 K  v . DPH 
zpracováno v zá í – 
jednorázov  placeno 
v prosinci 

 JUDr. Ji í Jest áb 
JUDr. Richard 
Tománek 

konzultanti – posouzení zadávací 
dokumentace „Komunika ní 
strategie NOK – realizace 
kampan “, vypracování písemného 
stanoviska s vyhodnocením 
a záv re ným doporu ením 

42 350 K  v . DPH 
jednorázov  placeno 
v zá í 

 
 

Poradenské spole nosti 
Název edm t innosti Služby Odm na 

Sdružení BDO-CSP 
 
BDO IT a.s. 

: 250 56 646 
 
CS-PROJECT  
spol. s r.o. 

: 41 69 02 06 
 

Provád ní autorského 
dozoru softwarové 
realizace Národního 
elektronického nástroje – 
pro zadávání ve ejných 
zakázek. 

 Zpracování a aktualizace 
podrobného plánu vytvo ení 
a provozu NEN a plánu 
autorského dozoru nad 
rozhraními/vazbami NEN na 
ostatní moduly NIPEZ. 

 íprava podklad  pro 
zahájení projektu vytvo ení 
NEN, p emž tato aktivita 
zahrnuje zejména spolupráci 
se zadavatelem na 
vypracování finální podoby 
zadávací dokumentace.  

 Koordinace sou innosti mezi 
zadavatelem, systémovým 
integrátorem NEN a p íp. 
dalšími dodavateli ostatních 
komponent NIPEZ tak, aby 
bylo zajišt no ádné 
vytvo ení NEN a realizace 
ostatních modul  NIPEZ. 

 Monitoring a autorský dozor 
nad systémovým 
integrátorem NEN dle 
nastavených pravidel. 

 Shromaž ování, evidence, 
aktualizace, kontrola, 
zp ístupn ní a archivace 
projektové dokumentace 
všech modul  NIPEZ.  

 Odborná podpora zadavateli, 
i v cné kontrole výstup  

systémového integrátora. 

Jednorázové 
úhrady v . DPH: 
242 000 K  
v ervenci; 
726 000 K  
v srpnu; 
726 000 K  
v zá í; 
726 000 K  
v íjnu; 
726 000 K  
v listopadu; 
653 400 K  
v prosinci. 
 
Celkem ve 2. pol. 
roku 2013 
uhrazeno 
3 799 400 K  

. DPH 
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Sdružení BDO-CSP 
 
BDO IT a.s. 

: 250 56 646 
 
CS-PROJECT  
spol. s r.o. 

: 41 69 02 06 

Zpracování Metodické 
nápov dy pro Národní 
elektronický nástroj 
a Pravidel e-aukce. 

Zpracování Metodické nápov dy 
pro Národní elektronický nástroj 
a Pravidel e-aukce. 

Jednorázové 
úhrady v . DPH: 
2 299 000 K  
v ervenci; 
332 750 K  
v listopadu. 

CS-PROJECT 
spol. s r.o. 

: 41 69 02 06 
 

Podpora inností správce 
e-tržiš  p i provozu dle 
usnesení vlády 
. 343/2010. 

 Vyhodnocování 
a zpracovávání metodických 
doporu ení a stanovisek 
k p ipomínkám, podn m 
a dotaz m zadavatel , 
dodavatel  a provozovatel  
e-tržiš  (nap . žádosti 
zadavatel  o dopln ní 
funkcionalit do e-tržišt i 
žádosti provozovatel  e-tržiš  
o vysv tlení požadavk  
Technické specifikace). 

 Posouzení dopadu 
legislativních zm n na  
e-tržišt . 

 Pr žné vyhodnocování 
fungování e-tržiš  v etn  
návrh  na opat ení (nap . 
návrh úprav rozhraní mezi  
e-tržišti a IS VZ). 

 Zpracování zprávy 
o fungování elektronických 
tržiš  ve ejné správy 

edkládané vlád  do dubna 
íslušného kalendá ního 

roku. 
 Zajišt ní provád ní 

identifikovaných nezbytných 
zm n dokument  regulujících 
e-tržišt . 

Jednorázové 
úhrady v . DPH: 
164 711 K  
v ervenci; 
492 470 K  
v listopadu; 
480 218 K  
v srpnu. 
 
Celkem ve 2. pol. 
roku 2013 
uhrazeno 
1 137 399 K  

. DPH. 

NEWTON Solutions 
Focused, a.s. 

: 27195554 

Aktualizace dokumentu 
„Pravidla používání 
národního elektronického 
nástroje subjekty ve ejné 
správy p i realizaci 
zadávacích postup  
prost ednictvím národního 
elektronického nástroje“ 
vzhledem ke zm nám 
v právních p edpisech 
a TS NEN. 
 

edm tem objednávky je 
závazek dodavatele zpracovat 
aktualizaci dokumentu Pravidla 
NEN: 

 Zpracování ekonomického 
modelu pro analýzu dopad  
povinného používání NEN ze 
strany vymezených kategorií 
zadavatel  a napln ní modelu 
daty alespo  pro dv  
varianty. 

 Úprava a dopracování 
parametr . 

 Povinného používání NEN ze 
strany vymezených kategorií 

242 000 K  
. DPH 

jednorázov  
v prosinci 
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zadavatel . 
 Dobrovolného používání 

NEN ze strany všech 
kategorií zadavatel  dle 
ustanovení § 2 ZVZ. 

 Úprava návazných 
ustanovení Pravidel NEN 
vzhledem k parametr m 
povinného a dobrovolného 
používání NEN. 

 Zpracování pravidel pro 
zadávání VZ 
spolufinancovaných ze 
Strukturálních fond  EU 
prost ednictvím NEN 
v programovacím období 
2014–2020. 

 Úprava Pravidel NEN 
vzhledem ke katalogu služeb 
a závazným SLA parametr m 
dle zadávacích podmínek 
zadávacího ízení „Výb r 
provozovatele Národního 
elektronického nástroje 
(NEN) na období 5 let“. 

 Úprava návrhu usnesení 
vlády R a p edkládací 
zprávy vzhledem k výstup m 
aktivit 1) až 5). 

 Zajišt ní projednání návrhu 
Pravidel NEN v odborném 
týmu zadavatele 
a zapracování p ipomínek. 

NEWTON Solutions 
Focused, a.s. 

: 27195554 
 

Zpracování dokumentace 
pro projekt „Rozvoj 
Národní infrastruktury pro 
elektronické zadávání 
ve ejných zakázek III“ 

etn  studie 
proveditelnosti  
a cost-benefit analýzy. 
 

Dodavatel zpracuje v souladu 
pravidly IOP následující 
dokumenty pro žádost o finan ní 
podporu ze Strukturálních fond  
EU dle výzvy . 16 IOP, které 
budou sloužit jako p íloha žádosti 
o finan ní podporu: 
1. Dokumentace k žádosti 

o stanovisko Útvaru hlavního 
architekta eGovernment, 
která bude spl ovat 
požadavky stanovené 
výzvou. 

2. Napln ní základního 
formulá e žádosti 
v informa ním systému pro 
sb r žádostí (Benefit). 

3. Studie proveditelnosti, která 
bude spl ovat požadavky 
studie proveditelnosti 

349 388 K  
. DPH 

jednorázov  
v prosinci 
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stanovené výzvou, bude 
obsahovat minimáln  
následující ásti: 

- Výchozí stav, 
zd vodn ní realizace 
projektu a analýza jeho 
pot ebnosti; 

- Popis projektu a jeho 
aktivit /etap; 

- Management projektu 
a projektový tým; 

- Technické 
a technologické ešení 
projektu; 

- Zp sob zajišt ní 
projektu; 

- Zajišt ní investi ního 
(dlouhodobého) 
majetku; 

- Harmonogram 
realizace projektu 

etn  rozpo tového 
harmonogramu; 

- Finan ní a ekonomická 
analýza; 

- Hodnocení efektivity 
a udržitelnosti projektu; 

- Analýza a ízení rizik; 
- Vliv projektu na životní 

prost edí a vliv 
projektu na rovné 

íležitosti; 
- Zhodnocení projektu na 

základ  výsledk  
studie. 

4. Dodavatel poskytne 
sou innost p i p edb žné 
konzultaci žádosti 
s poskytovatelem dotace. 

5. Dodavatel poskytne 
sou innost p i negociaci 
žádosti poskytovatelem 
dotace po jejím odevzdání. 

CS-PROJECT  
spol. s r.o. 

: 41 69 02 06 
 

Zpracování analýzy 
dopad  novely ZVZ 
(Sn movní tisk . 1128) 
a aktualizaci Technické 
specifikace NEN verze 3.1 
 

1. Analýza dopad  novely ZVZ 
do jednotlivých ástí TS 
NEN: 

a. procesního modelu, 
. jeho p íloh, 

b. rozhraní na okolní 
informa ní systémy, 

c. požadavk  na 
funkcionality 
a vlastnosti. 

242 000 K  
. DPH 

v listopadu 



12 
 

2. Analýza dopad  novely ZVZ 
a úprava šablon dokument , 
které tvo í výstupy fází 
životního cyklu jednotlivých 
zadávacích postup  
a metodické nápov dy 
k jednotlivým obrazovkám 
NEN. 

3. Provedení úprav existujících 
ástí procesního modelu, 
ípadn  p idání nových 

procesních v tví 
a úprava/vytvo ení popisu 
k upraveným/nov  
vytvo eným ástem 
procesního modelu. 

4. Provedení úprav požadavk  
na funkcionality a vlastnosti 
vzhledem k upravenému 
procesnímu modelu 
a p ípadné p idání nových 
požadavk  na funkcionality 
a vlastnosti, na které procesní 
model neodkazuje. 

5. Provedení úprav požadavk  
na rozhraní na okolní 
informa ní systémy NEN. 

6. Projednání navrhovaných 
zm n s MMR. 

7. Konsolidace zm n do nové 
verze TS NEN, která bude 

edána systémovému 
integrátorovi. 

NEWTON Solutions 
Focused, a.s. 

: 27195554 

Screening aktuálního stavu 
eGovernment  projekt  na 
úrovni R a EU z pohledu 

ipravenosti /vazeb 
výstup  jednotlivých 
projekt  na elektronizaci 
zadávání ve ejných 
zakázek. 

Screening aktuálního stavu 
eGovernment  projekt  na úrovni 

R a EU z pohledu p ipravenosti 
/vazeb výstup  jednotlivých 
projekt  na elektronizaci zadávání 
ve ejných zakázek. 

242 000 K  
. DPH 

v ervenci 

Vít Lidinský 
: 714 43 029 

Zpracování odborného 
posudku k ve ejné zakázce 
zadávané v jednacím ízení 
bez uve ejn ní. 

1. im enosti p edpokládané 
hodnoty stanovené 
zadavatelem. 

2. Zda jsou napln ny podmínky 
pro zadání v jednacím ízení 
bez uve ejn ní, a to pro: 

- použití J BU  dle § 23 
odst. 7, písm. a) zákona 
. 137/2006 Sb., 

o ve ejných zakázkách. 

102 850 K  
. DPH 

jednorázov  
v zá í 

Cetag s.r.o. 
: 27451925 

Zpracování odborného 
posudku k ve ejným 

Pro ve ejné zakázky: 
1. „Vytvo ení integra ní 

229 900 K  
. DPH 
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zakázkám zadávaným 
v J BU. 

komponenty pro napojení 
informa ních systém  NIPEZ 
na ISZR“. 

2. „Dodávka HW a SW 
infrastruktury pro p ípravné 
a testovací prost edí MS 
2014+“. 

jednorázov  
v srpnu 

Interga Consulting 
s.r.o. 

edm tem pln ní ve ejné 
zakázky je SEA hodnocení 
strategického dokumentu 
pro programové období 
2014–2020. 

Zpracování SEA hodnocení pro 
strategické dokumenty je 
povinnost vyplývající z § 3b, 
zákona . 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv  na životní 
prost edí a o zm  n kterých 
souvisejících zákon . 

Zatím nebyla 
vyplacena, platba 
prob hne v roce 
2014. 
 
Smlouva je 
napl ována 
pr žn . 

Sdružení HOPE-
E.S.,v.o.s. + 
NAVIGA 4, s.r.o. 

edm tem pln ní ve ejné 
zakázky je zpracování  
ex-ante hodnocení 
Smlouvy o partnerství pro 
rozvoj a investice pro 
programové období  
2014–2020 v souladu 
s požadavky EU. 

Hodnocení Ex-ante návrhu 
Dohody o partnerství pro 
programové období 2014–2020. 

Uhrazena odm na 
za 1. etapu 
900 000 K  bez 
DPH 
(1 089 000 K  

. DPH). 
 
Smlouva je 
napl ována 
pr žn . 

Best Commerce, s.r.o. 
 

Komplementarita 
a synergie rozvojových 
opat ení ESI fond   
2014–2020 (objednávka). 
 

Poskytnutí expertních služeb 
v oblasti ešení komplementarit 
a synergických vazeb mezi 
programy financovanými v rámci 
Evropských strukturálních 
a investi ních fond  v R 
v období 2014–2020 a jejich 
provázanost na relevantní národní 
a programy EU. 

Uhrazeno 
468 000 K  bez 
DPH  
(566 280 K  

. DPH). 
 

Regionální rozvojová 
agentura, o.p.s. 

Vymezení regionálních 
center a jejich zázemí, jako 
funk ních geografických 
celk  pro ú ely vytvá ení 
Integrovaných plán  
rozvoje území (IPRU) 
a posouzení možnosti na 
zákonem stanovené 
kompetence kraj  
(objednávka). 

Analýza 
 

Uhrazeno 
48 000 K  bez 
DPH  
(58 080 K  

. DPH). 
 

HOLEC, ZUSKA & 
PARTNE I 

poradenství íprava zadávací dokumentace 
OVS na pronájem NP 
Starom stské nám stí. 

45 375 K  
. DPH 

ROWAN LEGAL poradenství Ukon ováním nájemní smlouvy 
s nájemcem penzionu ALPIN. 

72 600 K  
. DPH 

Pavel Toman znalecký posudek Odhad za opravu osobního 
motorového vozidla. 

6 000 K  v . DPH 

Ing. Karel Novák znalecký posudek Ocen ní kopírovacích stroj . 20 570 K  
. DPH 
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Ing. Karel Novák znalecký posudek Ocen ní kancelá ské techniky. 19 360 K  
. DPH 

Ing. Karel Novák znalecký posudek Ocen ní mobilních telefon . 14 520 K  
. DPH 

ROWAN LEGAL znalecký posudek Nájemné v míst  obvyklém na 
nebytové prostory v ulici 
Salvátorská. 

6 000 K  v . DPH 

TECHNISERV s.r.o. znalecký posudek Vyhodnocení sou asného stavu 
telefonní úst edny. 

145 000 K  
. DPH 

Pavel Toman znalecký posudek Osobní motorová vozidla. 41 000 K  
. DPH 

Ing. Dagmar Leebová znalecký posudek Ocen ní pozemku p. . 3604/8, 
k.ú. Rožnov pod Radhošt m. 

13 552 K  
. DPH 

Ing. Dagmar Leebová znalecký posudek Ocen ní pozemku p. . 1984, 
k.ú. Rožnov pod Radhošt m. 

13 552 K  
. DPH 

Westcott s.r.o. externí audit Návrh na rozsah pojistného krytí 
v rámci pojišt ní odpov dnosti – 
EPS, EZS. 

22 100 K  
. DPH 

FISIN s.r.o. externí audit Posouzení pojistných ástek 
a pojistného – EPS, EZS. 

8 258,30 K  
. DPH 

Deloitte Advisory 
s.r.o. 

externí audit Analýza aktuálního stavu 
a možností využívání nemovitého 
majetku MMR. 

116 765 K  
. DPH 

Ing. Dagmar Leebová znalecký posudek Ocen ní pozemk  p. . 67/41, 
67/7, k.ú. Liberec. 

8 470 K  v . DPH 

Ing. Dagmar Leebová znalecký posudek Ocen ní pozemk , k.ú. Liberec. 12 705 K  
. DPH 

Ing. Ivan Zach znalecký posudek Ocen ní pozemk , k.ú. Háj 
u Lou né pod Klínovcem. 

8 470 K  v . DPH 

Ing. Ivan Zach znalecký posudek Ocen ní pozemk , k.ú. Svitavy. 13 068 K  
. DPH 

Ing. Ivan Zach znalecký posudek Ocen ní pozemk , k.ú. Doubí 
u Liberce. 

4 961 K  v . DPH 

Ing. Dagmar Leebová znalecký posudek Ocen ní pozemk . 14 000 K  
. DPH 

Cetag, s.r.o. znalecký posudek Znalecký posudek na ve ejnou 
zakázku „Rozší ení 
ekonomického informa ního 
systému IRAP na pod ízené 
organizace“. 

Jednorázov  
121 000 K  

. DPH 

Ing. Karel Novák znalecký posudek Znalecký posudek na ocen ní 
hodnoty majetku MMR. 

Jednorázov  
211 750 K  

. DPH 
DELTA ADVISORY 
a.s. 

studie proveditelnosti Optimalizace HW infrastruktury 
v objektu MMR. 

Jednorázov  
234 740 K  

. DPH 
Media Agency  zpracování dat Analýza mediálního obrazu, vývoj 

medializace, medializace MMR, 
komunika ní strategie. 

38 000 K  
sí  bez DPH 

(do 7/2013) 
Newton Media zpracování dat Analýza mediálního obrazu, vývoj 

medializace, medializace MMR, 
komunika ní strategie. 

30 000 m sí  
bez DPH 

RELSIE spol. s r. o. nezávislá spole nost Vyhotovení odborného jednorázov  
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v oboru informa ních 
technologií 

oponentního posudku 
k zadávacím podmínkám VZ 
„Rekonstrukce datové sít  
v budov  MMR, Na P íkop  390, 
Praha 1“ za ú elem posouzení 
návrhu zadávacích podmínek na 
VZ z oboru ICT. 

13 612,50 K  
. DPH 

Ing. Romana 
Zelenková 

poradenství íprava OPPS Sasko – R 2014 
– 2020, tj. zpracování základní, 
realiza ní a navazující 
programové dokumentace. 

896 000 K  
. DPH na dobu   

1. 2. 2013 – 
31. 12. 2014 
 
Dosud vyplaceno 
k 31. 12. 2013: 
410 410 K  

Ing. Ji í Škoda poradenství íprava OPPS R – Polsko 2014 
– 2020, tj.: zpracování základní, 
realiza ní a navazující 
programové dokumentace. 
 

667 300 K  
. DPH na dobu 

25. 4. 2013 – 
31. 12. 2014 
 
Dosud vyplaceno 
k 31. 12. 2013: 
114 344 K  

RADDIT consulting, 
s.r.o. 

poradenství Posouzení vlivu OPPS R – 
Polsko 2014 – 2020 na ŽP. 

541 112 K  
. DPH na dobu 

1. 8. 2013 – 
30. 6. 2014 
 
Dosud vyplaceno 
k 31. 12. 2013: 
0 K  

PROCES – Centrum 
pro rozvoj obcí 
a region , s.r.o. 

poradenství EX-ANTE hodnocení  
OPPS R – Polsko 2014 – 2020 
a hodnocení administrativní 
zát že pro p íjemce v OPPS R – 
Polsko 2007 – 2013. 

520 300 K  
. DPH na dobu  

15. 8. 2013 – 
30. 6. 2014 
 
Dosud vyplaceno 
k 31. 12. 2013: 
0 K  

HOPE-E.S., v.o.s., 
divize EUservis.cz 

: 25342282 
 

Zpracování ásti 
Metodického pokynu pro 
ízení výzev, výb r 

a hodnocení projekt  
v programovém období 
2014–2020. 

 Zpracování ásti 
metodického pokynu, jehož 
cílem je zajišt ní 
transparentního a efektivního 
procesu výb ru projekt , 
který bude klást d raz 
na hodnocení výsledk  
projekt . 

 Druhotným cílem je 
zjednodušení a urychlení 
procesu výb ru projekt  
v programovém období 
2014–2020. 

objednávka 
 
uhrazeno 
195 000 K  bez 
DPH  
(235 950 K  

. DPH) 

PWC R, s.r.o. Zpracování studie  Identifikace vhodných objednávka 
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: 61063029  
 

s názvem „Vymezení 
vhodných typ  intervencí 
podporovatelných 
návratnou formou 
podpory“. 

tematických oblastí 
podporovatelných 
návratnými formami pomoci. 

 Specifikace požadavk  na 
ípravu finan ních nástroj . 

 Identifikace a vyhodnocení 
variant vhodných 
implementa ních uspo ádání. 

uhrazeno 
495 000 K  bez 
DPH  
(598 950 K  

. DPH) 

Conceptika s.r.o. 
Praha 

: 27578348 

Odborné workshopy 
zam ené na efektivní 
ízení aktivit 

realizovaných p i výkonu 
role NOK. 

Odborné a organiza ní zajišt ní 
sady ty  workshop  zam ených 
na efektivní ízení aktivit 
a lidských zdroj  p i napl ování 
role Národního orgánu pro 
koordinaci. 

objednávka 
uhrazeno 
44 000 K  bez 
DPH  
(53 240 K  

. DPH) 
SERVIS Hospodá ské 
komory Prahy 

: 25638050 

Podpora ídícím orgán m 
i zvyšování prevence 

chyb a nedostatk  
rizikových projekt  
podpo ených z prost edk  
evropských fond , 
zajišt ní kapacity 
a odbornosti pot ebné pro 
identifikaci nedostatk , 
návrh opat ení k jejich 
eliminaci a pro jejich 
implementaci 
a vyhodnocení. 

Realizace podpory ídícím 
orgán m spo ívá ve zjiš ování 
stavu realizace projekt , 
identifikaci nedostatk  a chyb 
u projekt , které byly ídícím 
orgánem identifikované jako 
rizikové. Zjiš ování stavu 
realizace projekt  se d je 
prost ednictvím inspek ních 
návšt v realizovaných 
kvalifikovanými odborníky 
u p íjemce a následné metodické 
pomoci. O výsledcích zjišt ní 
a návrzích nápravných opat ení je 
informován O.   

Pln ní dle 
rámcové smlouvy 
CES 4950 
stanoveno na:  
41 190 000 K  
bez DPH. 
 
Za 2. pololetí 
vy erpáno 
3 797 000 K  bez 
DPH  
(4 594 370 K  

. DPH). 

Ernst & Young Audit, 
s.r.o. 

: 26704153 

Poskytování služeb 
odborné asistence p i 
výkonu kontrol vybraných 
projekt  financovaných ze 
strukturálních fond  a 
Fondu soudržnosti dle l. 
13 na ízení Komise (ES) 
1828/2006. 

Pro O, p ípadn  jejich ZS, byly 
zajišt ny p edevším tyto aktivity: 

 ast odborník  p i výkonu 
kontrol projekt  v roli len  
kontrolních skupin nebo 
poskytování kapacity t chto 
odborník  jako odborných 
konzultant  pro specifické 
oblasti;  

 zajišt ní administrativní 
výpomoci p i výkonu kontrol 
na míst  dle požadavk  
ídících orgán  / 

zprost edkujících subjekt ; 
 zpracování odborných 

stanovisek a znaleckých 
posudk ; 

 vytvá ení tvrtletních 
souhrnných analytických 
výstup  pro jednotlivé ídící 
orgány a Národní orgán  
pro koordinaci. 

Pln ní dle 
rámcové smlouvy 
CES 4972 
stanoveno na: 
57 850 000 K  
bez DPH.  
  
Za 2. pololetí 
2013 uhrazeno 
25 254 818 K  
(29 947 524 K  

. DPH). 

Evropská rozvojová 
agentura, s.r.o. 

poradenské a evalua ní 
služby 

Zpracování vybraných ástí 
programového dokumentu OPTP 

223 184,50 K  
. DPH 
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2014–2020. jednorázov  
uhrazeno 
1. 11. 2013. 

HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. 
s r. o. 

poradenské a evalua ní 
služby 

Díl í fakturace Ex-ante hodnocení 
OPTP 2014–2020. 

Díl í fakturace 
40% ceny 
zakázky 
96 896,80 K  

. DPH. 
Uhrazeno 
17. 9. 2013. 

CYRRUS 
ADVISORY, a.s. 

výroba, obchod a služby 
neuvedené v p ílohách 
1 až 3 živnostenského 
zákona 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 4.1 IOP 
(Národní podpora cestovního 
ruchu), aktivita c). 

72 600 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 5179 

EVS Consulting s.r.o. výroba, obchod a služby 
neuvedené v p ílohách 
1 až 3 živnostenského 
zákona 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 4.1 IOP 
(Národní podpora cestovního 
ruchu), aktivity d) a e). 

56 000 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 5131 

PROCES – Centrum 
pro rozvoj obcí 
a region , s.r.o. 

výroba, obchod a služby 
neuvedené v p ílohách 
1 až 3 živnostenského 
zákona 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 4.1 IOP 
(Národní podpora cestovního 
ruchu), aktivita c). 

24 200 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 5179 

RENARDS dota ní, 
s.r.o. 

pronájem nemovitostí, 
byt  a nebytových prostor 

Zpracování odborných posudk  
v oblasti ve ejné podpory. 

42 471 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 4914 

Sieber Uchytil, s.r.o. výroba, obchod a služby 
neuvedené v p ílohách 
1 až 3 živnostenského 
zákona 

Oponentní posudek CBA projekt  
HZS R a Policejního prezídia 

R. 

188 760 K  
. DPH, dle 

objednávky 
. 2177/2013-26 

CAUTOR 
PROJECTS & 
ADVISING a.s. 

výroba, obchod a služby 
neuvedené v p ílohách 
1 až 3 živnostenského 
zákona 

Konzulta ní a poradenská innost 
v oblasti kontrol, provád ní 
kontroly delegovaných inností. 

653 152,35 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 5029 

Integra Consulting 
s.r.o. 

výroba, obchod a služby 
neuvedené v p ílohách 
1 až 3 živnostenského 
zákona 

Zpracování Oznámení dle zákona 
. 100/2001 Sb. ke zm nám 

Programového dokumentu IOP. 

36 300 K  
. DPH, dle 

objednávky 
1938/2013-26 

David Rucki Poradenská a konzulta ní 
innost, zpracování 

odborných studií 
a posudk . 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 4.1 IOP 
(Národní podpora cestovního 
ruchu), aktivita c). 

16 000 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 5179 

Mgr. Michal 
Jarolímek 

Poradenská a konzulta ní 
innost, zpracování 

odborných studií 
a posudk . 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 4.1 IOP 
(Národní podpora cestovního 
ruchu), aktivity d) a e). 

72 600 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 5131 

Ing. Josef Bárta Poradenská a konzulta ní 
innost, zpracování 

odborných studií 
a posudk . 

Zpracování odborných posudk  
k vybraným výb rovým ízením, 
sestavení kontrolních list . 

20 880 K  
. DPH, dle 

rámcové smlouvy 
CES 4913 

Ing. Ji í Ondrá ek Poradenská innost 
ve stavebnictví. 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 3.4 IOP 
(Služby v oblasti bezpe nosti, 

8 000 K  
. DPH, dle 

objednávky 
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prevence a ešení rizik). 1428/2013-26 
Ing. Pavel Král, MSc, 
MBA 

Poradenská a konzulta ní 
innost, zpracování 

odborných studií 
a posudk . 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 3.4 IOP 
(Služby v oblasti bezpe nosti, 
prevence a ešení rizik). 

8 000 K  
. DPH, dle 

objednávky 
1427/2013-26 

JUDr. Vladimír 
Sou ek 

Poradenská a konzulta ní 
innost, zpracování 

odborných studií 
a posudk . 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 3.4 IOP 
(Služby v oblasti bezpe nosti, 
prevence a ešení rizik). 

20 000 K  
. DPH, dle 

objednávky 
1472/2013-26 

Miroslav Kozumplík innost technických 
poradc  v oblasti obrany, 
ochrany a bezpe nosti. 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 3.4 IOP 
(Služby v oblasti bezpe nosti, 
prevence a ešení rizik). 

19 995 K  
. DPH, dle 

objednávky 
1426/2013-26 

Prof. RNDr. Josef 
Zelenka, CSc. 

Poradenská a konzulta ní 
innost, zpracování 

odborných studií 
a posudk . 

Hodnocení kvality projekt  
v oblasti intervence 4.1 IOP 
(Národní podpora cestovního 
ruchu). 

16 000 K  
. DPH, dle 

objednávky 
939/2013-26 

Spole nost Solid4s, 
s.r.o. 

Technické poradenství. Poskytování služeb technického 
dozoru v rámci projektu OPTP 
2007–2013 „Projektová p íprava 
monitorovacího informa ního 
systému pro programové období 
2014–2020“ na základ  výsledk  
otev eného výb rového ízení. 

Smlouva 
CES5201, 
celková ástka 
2 220 375 K  

. DPH,  
v 2. pololetí 2013 
vyplaceno 
406 106,25 K  

.  DPH 
NOSTA HERTZ, 
s.r.o. 

Poradenství v oblasti 
systém  managementu 
kvality dle EN ISO 9001: 
2008 

Provád ní kontrolních audit . max. 50 000 K / 
rok, uhrazeno 
23 232 K . 

. DPH 
DEAS s.r.o. Novela vyhlášky 

. 372/2001 Sb. 
Zpracování díl ích podklad  
k p íprav  novely a spolupráce p i 
zpracování metodiky. 

innost dosud 
nebyla 
proplacena. 

JUDr. Milan Hulmák, 
Ph.D. 
 

Provád cí právní p edpis 
podle § 2249 zákona 
. 89/2012 Sb., (ob anský 

zákoník). 

Konzultace p i zpracování 
podklad  pro RIA k provád címu 
právnímu p edpisu podle § 2249 
zákona . 89/2012 Sb., (ob anský 
zákoník). 

24 000 K  
. DPH 

jednorázov  

AQE advisors, a.s. 
 

„Nov  nastavený systém 
vzd lávání pracovník  
stavebních ú ad “. 
 

Nastavení komplexního systému 
vzd lávání pracovník  stavebních 

ad  a pilotní otestování 
nastaveného systému. 

145 200 K  
. DPH 

jednorázov  

KOLUMBUS PM. 
S.R.O. 
 

Projekt „Digitalizace 
územních, stavebních 
a dalších vybraných ízení 
a postup  podle 
stavebního zákona“. 

Zpracování žádosti o dotaci na 
projekt „Digitalizace územních, 
stavebních a dalších vybraných 
ízení a postup  podle stavebního 

zákona“ do výzvy 016 
Integrovaného opera ního 
programu. 

121 000 K  
. DPH 

jednorázov  

Becker a Poliakoff, 
s.r.o. 

Zkrácení vázací doby 
poskytnutých dotací. 

Posouzení možností a návrh 
ešení pro úpravu možnosti 

zkrácení vázací doby v p ípad  
dotací poskytnutých na základ  

54 450 K  
. DPH 

jednorázov  
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rozhodnutí ministra pro místní 
rozvoj v letech 1999 až 2000. 

eská spole nost pro 
stavební právo 
 

Poskytnutí  konzult. 
a poradenské innosti 
k návrhu novely zák. 
o vyvlastn ní    

Zpracování odbor. stanovisek ke 
slož. p ípad m aplikace zákona, 
konzulta ní a poradenské innosti, 
analyzování soudních rozhodnutí. 

217 800 K  
. DPH 

 

M.H.M. Colsunting, 
s.r.o. 
 

Poskytnutí konzulta . 
a poradenské innosti 
k novelizov. stavebn. 
zákonu. 

Zpracování odborn. stanovisek ke 
slož. p ípad m aplikace SZ, 
konzulta ní a poradenské innosti, 
analyzování soudních rozhodnutí. 

224 576 K  
. DPH 

eská spole nost pro 
stavební právo 

Poradenská a konzulta ní 
innost. 

Stanovisko k problematice možné 
podrobnosti aktualizace Politiky 
územního rozvoje R s ohledem 
na nález ústavního soudu 
a rozsudky soud , zejména NSS. 
Rozbor soudních p ezkum  zásad 
územního rozvoje provedených 
Nejvyšším správním soudem 
a krajskými soudy, spo ívající 
v posouzení p in opakujících se 

vod  podání žalobních návrh  
(i neúsp šných), procesních 
a v cných (nap . nedostatky 
v obsahu ZÚR) d vod  pro 
zrušení ZÚR a d vod , 
zp sobovaných právními 

edpisy, nap . neur itostmi 
a nejasnostmi aplikace právních 

edpis , jejich nep esností nebo 
nedostate ností, s cílem doporu it 
a od vodnit možná opat ení 
v innosti orgán  územního 
plánování, p ípadn  okruhy 
a zam ení nezbytných úprav 
právních p edpis . 
Konzulta ní innost k vybraným 
problém m metodické innosti 
a výkonu státní správy 
k problematice, na kterou dosud 
neexistuje ustálený právní názor. 

242 000 K  
. DPH 

M.H.M. Consulting 
s.r.o. 

objednací list 
. 1575/2013-81 

Pr žné sledování judikatury 
Nejvyššího správního soudu,  
analýzy judikatury vztahující se 
k problematice územního 
plánování, p íprava a spolupráce 

i zpracování metodických 
doporu ení MMR na úseku 
územního plánování, ú ast na 
jednáních organizovaných 
objednatelem k této problematice, 
poskytování konzultací 
objednateli ad hoc k této 
problematice a k novelám 

celkem 
242 000 K  

. DPH 
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právních p edpis . 
I3 Consultans s.r.o. innost technických 

poradc  v oblasti 
komplexní bezpe nosti 
a v oblasti ochrany 
utajovaných informací 
a ochrany osobních údaj . 

Posouzení stavu a návrhu 
aktualizace Bezpe nostní strategie 
MMR. 

49 610 K  
. DPH 

Doc. Ing. Hana 
ezinová, CSc. 

Osobní konzultace 
v oblasti ú etnictví státu, 
rozpo tových pravidel, 
nové metodiky MF. 

Zpracování odborného posudku. jednorázov  ve 
výši 15 200 K  

. DPH 

 
 

Advokáti a advokátní kancelá e 
Název Typ závazku Služby Finan ní pln ní 

MT Legal s.r.o. 
advokátní kancelá , 
Brno 

expertní právní posouzení 
(objednávka) 

expertní odborná spolupráce p i 
zajišt ní administrace vybraných 
ve ejných zakázek 

vyplaceno 
jednorázov  
190 000 K  bez 
DPH  
(229 900 K  

. DPH). 
JUDr. Martin Kryl, 
advokát 

právní služby interní sm rnice MMR 61 468 K  
. DPH 

ROWAN LEGAL právní služby zpracování podmínek OVS na 
pronájem místností v objektu 
Salvátorská 

217 800 K  
. DPH 

HOLEC, ZUSKA & 
PARTNE I 

právní služby administrace OVS na pronájem 
nebytových prostor 

121 000 K  
. DPH 

JUDr. Josef Macek smlouva o poskytování 
právních služeb 

rozkladová komise ministra cca 40 tis. 
/rok 

JUDr. Jan Mare ek smlouva o poskytování 
právních služeb 

rozkladová komise ministra cca 40 tis. 
/rok 

JUDr. Jan Kocina smlouva o poskytování 
právní pomoci 

zastupování MMR advokáty cca 15 tis.K /rok 

JUDr. Jaromír Bláha smlouva o poskytování 
právních služeb 

zastupování MMR advokáty ½ advokátního 
tarifu 

AK K íž s.r.o. smlouva o poskytování 
právních služeb 

zastupování MMR advokáty ½ advokátního 
tarifu 

JUDr. Alois Deutsch smlouva o poskytování 
právních služeb 

zastupování MMR advokáty dle advokátního 
tarifu 

ROWAN LEGAL, 
AK s.r.o. 
MT Legal s.r.o., AK 
AK N mec, Bláha 
a Navrátilová, s.r.o. 
Vyroubal, Krajhanzl 
Školout, AK, s.r.o. 

rámcová smlouva 
o poskytování právních 
služeb 

zastupování MMR advokáty maximální limit 
dle rámcové 
smlouvy 
8 400 000 K / 
4 roky  
 
erpáno: 

v roce 2011: 
884 000 K ; 
v roce 2012: 
209 000 K ; 
v roce 2013: 
96 012 K . 
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MT Legal s. r. o., 
advokátní kancelá  

objednávka zpracování analýzy dopadu nového 
ob anského zákoníku do práva 
ve ejných zakázek 

jednorázov  
169 400 K  

. DPH 
Rowan Legal, 
advokátní kancelá  
s.r.o.  

: 28468414 

rámcová mandátní 
smlouva . v CES 4663 
uzav ená mezi MMR 
a advokátní kancelá í 

 NSRR využíval služby spojené 
pouze s komplexní administrací 
zadávacího ízení na nadlimitní 
ve ejnou zakázku „Prevence chyb 
rizikových projekt  podpo ených 
z evropských fond “. 

pln ní dle 
rámcové 
smlouvy CES 
4663 
uhrazeno 
200 000 K  bez 
DPH  
(242 000 K  

. DPH) 
Dá a, Pergl a partne i 
Praha 

: 14767643 

zpracování právního 
posouzení l. 60 obecného 
na ízení a 13.2 na ízení 
o ESF 

Odborné posouzení se zam ením 
na výklad pojmu „p ínos 
programovému území“ ve smyslu 
dikce návrhu obecného na ízení 
(na ízení pro programové období 
2014-2020) a ve vazb  na 
stanovisko Evropské komise a dále 
zam ení na problematiku výkladu 
v souvislosti s užitím tzv. pojmu 
pro rata. 

objednávka  
uhrazeno 
30 000 K  bez 
DPH  
(36 300 K  

. DPH) 

ANDA HAVEL 
LEGAL advokátní 
kancelá  s.r.o. 

smlouva o poskytování 
poradenství v oblasti 
ve ejné podpory, CES 
4914 – rámcová smlouva 

Zpracování odborných posudk  
v oblasti ve ejné podpory. 

42 509,10 K  
. DPH za 

2. pololetí 2013; 
rámcová 
smlouva 
uzav ena se 
3 dodavateli, 
celková výše 
720 000 K  

 
 
Souhrn vyplacených finan ních prost edk  za 2. pololetí roku 2013: 54 144 623,80 K  v . DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


