Ministerstvo pro místní rozvoj
Zveřejňování poradců a poradních orgánů
II. pololetí roku 2018

Název orgánu
PS AdKap
Pracovní skupina
Administrativní
kapacita

Přehled poradců – členů poradních orgánů bez nároku na odměnu
Poradní orgány
Člen orgánu
Předmět činnosti
předsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
PS AdKap projednává veškeré záležitosti týkající se rozvoje lidských
administrativní kapacity
zdrojů implementační struktury evropských fondů, zejm. pak DoP,
místopředsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení a a to včetně metodiky, vzdělávání, hrazení osobních nákladů,
koordinace fondů EU
plánování administrativní kapacity apod.
zástupci MMR – oddělení administrativní kapacity
zástupce MMR – Odbor Dohody o partnerství,
evaluací a strategií
zástupce MMR – Odbor práva veřejných zakázek
zástupci MMR – Odbor projektového řízení
zástupci MMR – Odbor evropské územní spolupráce
zástupce MMR – Odbor personální
zástupci Ministerstva financí – Platebního a
certifikačního orgánu
zástupci Ministerstva financí – Auditního orgánu
zástupci Ministerstva financí – Centrálního
kontaktního bodu AFCOS
zástupce Ministerstva financí – Generálního
finančního ředitelství a orgánů finanční správy
zástupce Ministerstva financí – Financování
územních rozpočtů a programového financování
zástupci řídicích orgánů programů pro programové
období 2014–2020:
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupci ŘO Integrovaný regionální OP
zástupci ŘO OP Doprava
zástupci ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
zástupci ŘO OP Zaměstnanost
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
zástupci ŘO Program rozvoje venkova
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zástupci ŘO OP Rybářství
zástupci ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR
PS NOK
2014–2020
Pracovní skupina
Národního
orgánu
pro koordinaci
pro programové
období
2014–2020

Předsedkyně – MMR - ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR - vedoucí oddělení
koordinace programů
členové:
zástupci MMR-NOK
ŘO OP Technická pomoc
ŘO Integrovaného regionálního OP
ŘO OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL
ŘO OP Doprava
ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
ŘO OP Zaměstnanost
ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
ŘO Program rozvoje venkova
ŘO OP Rybářství
ŘO OP Životní prostředí
ŘO OP Praha-pól růstu ČR

Pracovní skupina NOK 2014–2020 je zřízena za účelem koordinace
řídicích orgánů operačních programů v rámci programového období
2014–2020. Na programu jednání PS NOK 2014-2020 je projednání
aktuálního dění ve vybraných oblastech týkajících se programových
období 2014 – 2020 a 2020+.

Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán
Ministerstvo financí – Auditní orgán
Ministerstvo financí – Centrální harmonizační
jednotka
PS Legal
Pracovní skupina
pro legislativní
změny

Předsedkyně – MMR - ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředseda – MMR - vedoucí oddělení právní
koordinace fondů EU
členové:
zástupci MMR-NOK
zástupce MMR- Odbor práva veřejných zakázek
zástupci MMR-Odbor rozpočtu
zástupci MMR- Odbor legislativně právní

PS Legal analyzuje problematické oblasti implementace fondů EU
v ČR a navrhuje řešení legislativního či nelegislativního charakteru
k odstranění bariér implementace a administrativní zátěže příjemců
i poskytovatelů dotací. O návrzích změn legislativního
i nelegislativního charakteru a realizaci navržených opatření průběžně
informuje vládu ČR.
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PS FN
Pracovní skupina
k problematice
finančních
nástrojů

zástupce Ministerstva financí – Platební a certifikační
jednotky (O55)
zástupce Ministerstva financí – Auditního orgánu
(O52)
zástupce Ministerstva financí – Státní rozpočet (O11)
zástupce Ministerstva financí – Financování
územních rozpočtů a programové financování (O12)
zástupce Ministerstva financí – Centrální
harmonizační jednotka (O47)
zástupce Ministerstva financí – Analýza a hlášení
nesrovnalostí (O69)
zástupce Ministerstva financí – Generální finanční
ředitelství
ŘO OP Technická pomoc
ŘO Integrovaného regionálního OP
ŘO OP Doprava
ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
ŘO OP Zaměstnanost
ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
ŘO Program rozvoje venkova
ŘO OP Rybářství
ŘO OP Životní prostředí
ŘO OP Praha-pól růstu ČR
Předsedkyně – MMR - ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR - vedoucí oddělení
přípravy a ukončování

Mezi hlavní úlohy PS FN patří koordinace postupů jednotlivých
řídících orgánů operačních programů v oblasti implementace
finančních nástrojů, sdílení informací a zkušeností, vyjasňování
metodických nejasností a v neposlední řade nastavování finančních
nástrojů v monitorovacím systému MS2014+.

zástupci MMR – Odbor řízení a koordinace fondů
EU
zástupce MMR – Odbor správy monitorovacího
systému
zástupce MMR – Odbor rozpočtu
zástupce MMR – Odbor Dohody o partnerství,
evaluací a strategií
zástupce MMR – Oddělení administrativní kapacity
zástupce MMR – Oddělení publicity EU
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zástupci Ministerstva financí ČR
zástupce Ministerstva financí – Platebního a
certifikačního orgánu
zástupce Ministerstva financí – Auditního orgánu
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO Integrovaný regionální OP
zástupce ŘO OP Doprava
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
zástupce ŘO OP Zaměstnanost
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
zástupce ŘO Program rozvoje venkova
zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR
zástupce Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
zástupci České bankovní asociace a jednotlivých
komerčních bank
zástupce Českomoravské záruční a rozvojové banky
zástupci státních fondů
PS UKON
Pracovní skupina
pro ukončování
programového
období
2007–2013

Předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
přípravy a ukončování

Cílem PS UKON je efektivní koordinace aktivit, zajištění včasné
realizace procesů a sdílení zkušeností souvisejících s procesem
uzavírání programového období 2007–2013.

zástupci MMR – Odbor řízení a koordinace fondů
EU
zástupci MMR – Odbor regionální politiky
zástupci MMR – Oddělení administrativní kapacity
zástupci MMR – Odbor správy monitorovacího
systému
zástupci MMR – Odbor evropské územní spolupráce
zástupci MMR – Odbor evropských záležitostí
zástupci MMR – Odbor práva veřejných zakázek
zástupci MMR – Odbor rozpočtu
zástupci MMR – Odbor řízení operačních programů
zástupce Ministerstva financí – Platebního
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OS JMP
Oponentní
skupina pro
jednotné
metodické
prostředí

a certifikačního orgánu
zástupce Ministerstva financí – Auditního orgánu
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
zástupce ŘO OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
zástupce ŘO Lidské zdroje a zaměstnanost
zástupce ŘO OP Výzkum a vývoj pro inovace
zástupce ŘO OP Doprava
zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha Adaptabilita a OP Praha
Konkurenceschopnost
zástupce ROP Severozápad
zástupce ROP Jihozápad
zástupce ROP Střední Čechy
zástupce ROP Severovýchod
zástupce ROP Jihovýchod
zástupce ROP Moravskoslezsko
zástupce ROP Střední Morava
Předsedkyně – MMR - ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR - vedoucí oddělení
metodického prostředí

OS JMP
Oponentní skupina pro jednotné metodické prostředí oponuje
připravené metodické dokumenty v jednotlivých metodických
oblastech v rámci programového období 2014 – 2020.

zástupci MMR-Národního orgánu pro koordinaci
zástupce Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů ČR
zástupce Svazu měst a obcí ČR
zástupce Sdružení místních samospráv ČR
zástupce Českého statistického úřadu
zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace
zástupce sítí nestátních neziskových organizací
zástupce Hospodářské komory ČR
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR
zástupce Českomoravské konfederace odborových
svazů
zástupce Komory auditorů ČR
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Pracovní skupina
Metodika

Rada ESIF
schválena
usnesením
vlády ČR č. 362
ze dne
27. dubna 2016

zástupce Senátu Parlamentu ČR
zástupce České konference rektorů
zástupce České bankovní asociace
zástupce Národní sítě Místních akčních skupin ČR
zástupce Asociace krajů ČR
v případě potřeby další partneři
Předsedkyně – MMR - ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR - vedoucí oddělení
metodického řízení
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – Národního
orgánu pro koordinaci
zástupce Ministerstva financí – Platebního a
certifikačního orgánu
zástupce Ministerstva financí – Auditního orgánu
zástupce Ministerstva financí – CHJ
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO Integrovaného regionálního OP
zástupce ŘO INTERREG V-A Česká republikaPolská republika
zástupce ŘO OP Doprava
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
zástupce ŘO OP Zaměstnanost
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
zástupce ŘO Program rozvoje venkova
zástupce ŘO OP Rybářství
zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR
Členy Rady jsou tito členové vlády ČR:
předseda vlády ČR,
ministryně pro místní rozvoj,
ministr financí,
ministr průmyslu a obchodu,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ministr dopravy,
ministr životního prostředí,

Pracovní skupina – Metodika je zřízena za účelem zajištění odborné
pomoci centrálnímu koordinátorovi (MMR-NOK) s nastavením
a optimalizací jednotného metodického prostředí pro programové
období 2014 - 2020 a to skrze účast expertů především z institucí
podílejících se na implementaci fondů EU.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen „Rada“)
plní pro přípravu i fázi realizace programového období 20142020
roli Řídícího a koordinačního výboru podle ustanovení § 18 zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění.
Rada je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci
poskytované Evropskou unií ze všech Evropských strukturálních
a investičních fondů.
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Rada ESIF
na pracovní
úrovni
schválena
usnesením
vlády ČR č. 362
ze dne
27. dubna 2016

ministryně práce a sociálních věcí,
ministr zemědělství
členem Rady je dále:
primátorka hlavního města Prahy
Členy Rady na pracovní úrovni jsou:
předseda – náměstek ministra pro místní rozvoj pro
Národní orgán pro koordinaci,
místopředseda – zástupce Úřadu vlády, do jehož
kompetence patří evropské záležitosti,
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
2 zástupci Ministerstva financí (Auditní orgán
a Platební a certifikační orgán),
zástupce Úřadu vlády,
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,
zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,
zástupce Ministerstva dopravy,
zástupce Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy,
zástupce Ministerstva životního prostředí,
zástupce Ministerstva zemědělství,
zástupce Ministerstva zahraničních věcí,
zástupce Ministerstva vnitra,
zástupce ministerstva kultury,
zástupce Ministerstva zdravotnictví,
zástupce Ministerstva spravedlnosti,
zástupce Ministerstva obrany,
zástupce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu,
zástupce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum
a inovace,
zástupce hlavního města Prahy,
zástupce Asociace krajů České republiky,
zástupce Svazu měst a obcí České republiky,
zástupce Sdružení místních samospráv,
zástupce Národní sítě Místních akčních skupin,
2 zástupci nevládních delegací Rady hospodářské
a sociální dohody České republiky (1 zástupce
za stranu zaměstnavatelů a 1 zástupce za stranu

Rada na pracovní úrovni projednává otázky z působnosti Rady.
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odborů),
zástupce sítí nestátních neziskových organizací,
zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace,
zástupce Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
zástupce Rady vlády pro konkurenceschopnost
a informační společnost,
zástupce Legislativní rady vlády,
zástupce Rady vlády pro záležitosti romské menšiny,
zástupce Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách,
zástupce Českého statistického úřadu,
zástupce Hospodářské komory České republiky
zástupce Agrární komory České republiky,
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu,
zástupce Technologické agentury České republiky,
zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv,
v případě potřeby další partneři

Meziregionální
poradní skupina
MMR pro
budoucnost
politiky
soudržnosti
(MRPS)

Expertní poradní
skupina pro

stálými hosty Rady jsou:
zástupce Spolku pro obnovu venkova České
republiky,
zástupce České biskupské konference,
zástupce Rady vlády pro rovné příležitosti žen
a mužů
zástupci MMR,
zástupci územních partnerů – kraje,
zástupci SMO – zástupci měst, zástupci obcí,
Asociace krajů ČR,
Sdružení místních samospráv,
Národní síť MAS,
zástupci Centra pro regionální rozvoj,
případně další zástupci územních partnerů.
Host: zástupce České biskupské konference.
JUDr. Olga Nebeská - předsedkyně EPOS,
náměstkyně ministryně, Ministerstvo pro místní

„MRPS“ slouží jako fórum debaty zástupců MMR s územními
partnery o koncepčních otázkách vztahujících se k tématu budoucího
nastavení politiky soudržnosti po roce 2020 a územní dimenze.
Propojení jednotlivých územních aktérů a jejich zapojení do přípravy
nastavení strategického rámce politiky soudržnosti po roce 2020
přispěje k lepšímu zacílení podpor na reálné potřeby v daném území.
Výsledky činnosti této platformy budou využity v rámci nastavení
strategického rámce a prioritizaci jednotlivých oblastí, které budou
podporovány z ESI fondů zejména s ohledem na územní dimenzi.
Hlavním posláním EPOS je působit jako poradní/konzultační
platforma expertů v oblasti přípravy politiky soudržnosti po roce
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budoucnost
kohezní politiky
(EPOS)

rozvoj ČR

2020, pro podávání námětů ze strany expertů a oponentury textů
dokumentů k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020.

Ing. David Koppitz - náměstek ministryně pro řízení
sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
Mgr. Zdeněk Semorád - náměstek ministryně pro
řízení sekce evropských programů, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Ing. David Škorňa
ředitel, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Kateřina Neveselá
ředitelka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová Ph.D., MBA
ředitelka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Klára Pravdová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
PhDr. Věra Karin Brázová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Dagmar Vránová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Jana Drlíková, M.A.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Jan Vaňkát
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Děkan Národohospodářské fakulty VŠE
Ing. Petr Zahradník, MSc.
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Člen EHSV; ekonomický expert, analytik a
konzultant
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Profesor ekonomie
Univerzity Karlovy v Praze
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Docent Přírodovědecké fakulty UK
Ing. Petr Osvald
Člen Výboru regionů EU; předseda COTER;
regionální politika
Radek Špicar, M. Phil.
Víceprezident SP ČR
RNDr. Martin Bunček, Ph.D.
Poradce TAČR; expert na VVI
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. ČVUT,
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Mgr. Milena Jabůrková, M.A.
Viceprezidentka SP ČR
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Národní centrum energetických úspor, ředitelka
Ing. Tomáš Hüner
Siemens, ředitel; expert na energetiku
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
PhDr. Miroslava Kopicová
ředitelka NVF
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
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Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací
činnosti, UK
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. Předseda
Výboru pro udržitelný rozvoj a strategické řízení pod
RVUR; COŽP
Mgr. Zbyněk Smetana
Ředitel odboru koordinace hospodářských politik EU
Ing. Michal Částek, Ph. D.
Ministerstvo financí ČR
Dušan Ružik (PCO)
Ministerstvo financí

PT RHSD

Mgr. Kateřina Doubravová (AO)
Ministerstvo financí
JUDr. Olga Nebeská – vedoucí pracovního týmu,
náměstkyně ministryně pro koordinaci evropských
fondů a mezinárodních vztahů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
DELEGACE VLÁDY
Mgr. Kateřina NEVESELÁ
ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR)
je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem
odborů, zaměstnavatelů a vlády ČR pro tripartitní vyjednávání
s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského
a sociálního rozvoje. PT RHSD projednává otázky z oblasti
kompetencí MMR.

Ing. David ŠKORŇA
ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluaci a
strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Daniela GRABMÜLLEROVÁ, PhD, MBA
ředitelka odboru mezinárodních vztahů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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Ing. David KOPPITZ
náměstek ministryně pro řízení sekce regionálního
rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Pavel SEKÁČ
náměstek pro řízení sekce pro společnou
zemědělskou a rybářskou politiku EU
Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Josef TABERY
ředitel odboru Řídícího orgánu PRV
Ministerstvo zemědělství ČR
Hosté: (podle projednávané problematiky)
SEKRETARIÁT RHSD ČR
Mgr. David KADEČKA
sekretář Tripartity
Úřad vlády ČR
DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ
Jan WIESNER
Prezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR
Ing. Miloš RATHOUSKÝ
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání a kohezní
politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR
JUDr. Rostislav DVOŘÁK
Předseda
Svaz českých a moravských výrobních družstev
PhDr. Ing. Jindřich HANZLÍČEK, DiS.
viceprezident Živnostenské komory českých očních
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optiků
Ing. Miloslav MAŠEK, CSc.
generální ředitel
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Ing. Svatava DYTRYCHOVÁ
odbor správy fondu dlouhodobých úvěrů
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Mgr. Alexandra RUDYŠAROVÁ
generální ředitelka
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Hosté:
RNDr. Jiří BÁRTA
předseda
Svaz českých a moravských bytových družstev
Ing. Svatava DYTRYCHOVÁ
Odbor správy fondu dlouhodobých úvěrů
Svaz českých a moravských bytových družstev
Ing. Martin HANÁK
ředitel odboru metodického
Svaz českých a moravských bytových družstev
Ing. Martin PÝCHA
předseda
Zemědělský svaz ČR
Bc. Vít JÁSEK
výkonný ředitel
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Ing. Bohuslav ČÍŽEK, Ph. D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Svaz průmyslu a dopravy ČR
13

DELEGACE ODBORŮ
Josef STŘEDULA
předseda
Českomoravská konfederace odborových svazů
Milan VOMELA
předseda
Odborový svaz Stavba ČR
Bořivoj JIRÁNEK
Asociace samostatných odborů
Hosté:
Ing. Radka SOKOLOVÁ
místopředsedkyně
Českomoravská konfederace odborových svazů
Ing. Pavel ZÍTKO
místopředseda
Odborový svaz Stavba ČR
Ing. Pavel BŘEZINA
předseda představenstva
Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Pracovní skupina
pro územní
plánování

Ing. Marcela Pavlová
Ing. Roman Vodný, Ph.D.
JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ing. Vladimír Voldřich
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Ing. Simona Beránková Jančí
Ing. Marie Soukupová
Ing. Zdeňka Fialová
Mgr. Tomáš Vrbata
Ing. Pavel Jonák
Ing. Olga Dočkalová
Mgr. Jaroslav Kovanda
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. Karel Vaverka
Ing. arch. Martin Tunka, CSc.

Příprava rozborů a analýz a následně tvorba věcného záměru
rekodifikace veřejného stavebního práva na úseku územního
plánování.
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Ing. Veronika Šímová
Mgr. Michal Košík
Ing. Libuše Hlaváčková
Mgr. Petr Slavíček
Mgr. Libuše Vandasová
Ing. Bc. Barbora Tomčalová
RNDr. Jan Hodovský
Ing. arch. Marie Špačková
Ing. Pavel Křeček
JUDr. Jan Mareček
Pracovní skupina
pro digitalizaci

Ing. Marcela Pavlová
Ing. Roman Vodný Ph.D.
JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ing. Vladimír Voldřich
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Ing. Petr Serafín
RNDr. Eva Kubátová
Ing. Karel Štencel
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. Radim Loukota
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Ing. Zdeňka Fialová
Ing. Petr Matyáš
Mgr. Radim Karásek
Ing. arch. Marie Špačková
Ing. Radim Hnízdil, Ph.D.

Příprava rozborů a analýz a následně tvorba věcného záměru
rekodifikace veřejného stavebního práva na úseku digitalizace.

MMR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Martina Franková
JUDr. Jan Mareček
Ing. Hana Bergmannová
Ing. Bc. Miroslava Kývalová
Mgr. Jana Janečková
Ing. Robert Špalek
Ing. arch. Jan Kasl
Mgr. Daniel Brix

Spolupráce ve formě připomínek, oponentury a precizace návrhu
věcného záměru stavebního zákona, v oblasti stavebního práva
procesního, v rámci Rekodifikace veřejného stavebního práva,
zpracovaného Hospodářskou komorou ČR na základě uzavřeného
memoranda dne 8. 10. 2018.
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Mgr. Vlastimil Diviš
JUDr. Hana Nevřalová

MMR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ing. Jitka Marečková
Ing. Žanet Hadžič
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. František Hladík
Ing. Vladimíra Helebrantová
Mgr. Zdeněk Veselý
generální ředitel
Ing. Zdeňka Nejedlá
Ing. Renáta Pintová Králová
Mgr. Vlastimil Diviš
Ing. Petr Svoboda
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA.
JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.

Spolupráce ve formě připomínek, oponentury a precizace návrhu
věcného záměru stavebního zákona, v oblasti stavebního práva
hmotného, v rámci Rekodifikace veřejného stavebního práva,
zpracovaného Hospodářskou komorou ČR na základě uzavřeného
memoranda dne 8. 10. 2018.

Kolegium
ministryně pro
místní rozvoj pro
oblast cestovního
ruchu

zástupce Fóra cestovního ruchu
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu České
republiky
zástupce Českého Aeroholdingu, a.s.
zástupce Asociace krajů České republiky
zástupce Svazu měst a obcí České republiky
zástupce České centrály cestovního ruchu
CzechTourism
Člen Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky

Kolegium je poradním orgánem ministryně pro místní rozvoj
(dále jen „ministryně“), který sdružuje zástupce organizací
působících v oblasti cestovního ruchu (zástupci profesních asociací,
samosprávy, státních institucí a akademické veřejnosti). Kolegium je
komunikační platformou pro odbornou diskusi nad koncepčními a
legislativními otázkami cestovního ruchu, je poradním a
konzultačním orgánem ministryně. Závěry Kolegia nejsou závazné,
jsou však pro další rozhodování v oblasti cestovního ruchu podstatné.
Kolegiu jsou předávány závěry Pracovní skupiny pro oblast
cestovního ruchu náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje
(dále jen „PS“). Člen Kolegia může být zároveň členem PS.

Pracovní skupina
pro oblast
cestovního ruchu
náměstka pro
řízení sekce

zástupce České centrály cestovního ruchu CzechTourism
člen Poslanecké sněmovny ČR
člen Senátu ČR
zástupce Ministerstva kultury ČR

Pracovní skupina se schází v pravidelných intervalech (zpravidla
jednou za čtvrtletí) a řeší aktuální otázky rozvoje cestovního ruchu
zejména v souvislosti s implementací Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020. V rámci pracovní
skupiny prezentují členové stanoviska svých organizací, jednání
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regionálního
rozvoje

Pracovní skupina
ke Koncepci
Státní politiky
cestovního
ruchu v ČR a k
Akčnímu plánu
Koncepce

zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR
zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
zástupce Ministerstva financí ČR
zástupce Ministerstva dopravy ČR
zástupce Ministerstva zemědělství ČR
zástupce Národního památkového ústavu
zástupce Komise Rady Asociace krajů ČR pro
cestovní ruch
zástupce Komise pro cestovní ruch Svazu měst a obcí
ČR
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu
zástupce Fóra cestovního ruchu
zástupce Klubu českých turistů
zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska
zástupce Českého dědictví UNESCO
zástupce Asociace organizací cestovního ruchu
zástupce Společnosti vědeckých expertů cestovního
ruchu
zástupce České centrály cestovního ruchu CzechTourism
zástupce Komise Rady Asociace krajů ČR pro
cestovní ruch
zástupce Komise pro cestovní ruch Svazu měst a obcí
ČR
zástupce Asociace turistických regionů
zástupce Asociace organizací cestovního ruchu
zástupce Odborového svazu KOVO/Českomoravské
konfederace odborových svazů
zástupce Centra dopravního výzkumu
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu
zástupce Fóra cestovního ruchu
zástupce Společnosti vědeckých expertů cestovního
ruchu

slouží jako platforma pro diskuzi o problematice CR na meziresortní
úrovni. Závěry Pracovní skupiny jsou předávány Kolegiu Ministryně
pro místní rozvoj pro oblast cestovního ruchu.

Pracovní skupina se aktivně podílí na tvorbě, nastavení opatření a
aktivit a následným vyhodnocováním Koncepce státní politiky
cestovního ruchu. Aktuálně se PS zabývá přípravou Koncepce státní
politiky cestovního ruchu na období 2021 – 2030.
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Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj
Ministryně pro místní
rozvoj

Mgr. Ivana Nesétová

Ministryně pro místní
rozvoj

Jana Šubrtová

Předmět činnosti
Poradce – sociální politika bydlení

Odměna
smlouva 650 Kč/hod., ne DPH,
celkem 157 650 Kč
smlouva 650 Kč/hod., ne DPH,
celkem 194 900 Kč
smlouva 750 Kč/hod., ne DPH,
celkem 0 Kč
-

Ing. Tomáš Sklenář

Poradce – stavební zákon

Viliam Sivek

Poradce – cestovní ruch

Mgr. Wladyslaw Šumavský

Právní poradenství

Mgr. Erika Duchanová

-

Ing. Miloslav Zeman

Poradce – koordinace oslav 100. výročí
založení republiky
Poradce – reorganizace VIS

Ing. Martin Zuštík, Ph. D.

Poradce – stavebnictví ČR

-

Mgr., Bc. Radka Nastoupilová

Mediální a firemní komunikace, marketing
nových médií
Poradce – transformace SFRB na SFPI

-

Mapy investičních referencí na resortní
úrovni
Poradce pro oblast souladu Jednotného
metodického prostředí
Poradce pro nastavení a optimalizace
věcného monitorování ESIF a nastavení
MS2014+ (indikátory)
Poradce pro nastavení a optimalizaci
v monitorování ESIF a nastavení MS2014+

-

Ing., Ing. Martin Zeman
Ing. Martina Sieber
Michaela Zdobinská
Veronika Klečková

-

-

DPČ: 350 Kč/hod.
DPČ: 350 Kč/hod.
DPČ: 370 Kč/hod.
Vyplaceno: 107 990 Kč vč. DPH
(Veronice Klečkové, Michaele Zdobinské
a Janě Šubrtové)

Ministryně pro místní
rozvoj

Martin Picek

Externí poradce a konzultant pro vedení DPČ: 850 Kč/hod.
projektu MS2014+.
celkem 442 000 Kč
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Útvar
Odbor projektového řízení

Jméno a příjmení
Ing. Michal Barchánek

Odbor projektového řízení
Odbor projektového řízení

Ing. Petra Chvatíková
Ing. arch. Martina Hovořáková

Odbor projektového řízení

Mgr. Jaroslava Sporková

Odbor projektového řízení

Ing. Petr Víšek

Odbor projektového řízení
Odbor projektového řízení
Odbor projektového řízení

Ing. Jana Váňová
Ing. Filip Šafařík
Ing. Petr Bořek

Předmět činnosti
Expert pro oblast ŽP a energetiky, hrazeno z projektu MEDUIN II –
pro věcného garanta projektu Odbor regionální politiky (dále jen „ORP“).
Expert CLLD, hrazeno z projektu MEDUIN II - pro věcného garanta projektu ORP.
Expert pro oblast dopravy a mobility, hrazeno z projektu MEDUIN II- pro věcného garanta
projektu ORP.
Expert pro oblast vzdělávání a podpory inovačních aktivit, hrazeno z projektu MEDUIN II pro věcného garanta projektu ORP.
Expert pro oblast inkluze a vyváženého trhu práce, hrazeno z projektu MEDUIN II - pro
věcného garanta projektu ORP.
Evaulator, hrazeno z projektu MEDUIN II - pro věcného garanta projektu ORP.
Hodnotitel CLLD, hrazeno z projektu MEDUIN II - pro věcného garanta projektu ORP.
Hodnotitel ITI, hrazeno z projektu MEDUIN II – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Robin Mlynář

Právník - hrazeno z projektu MEDUIN II – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Zita Kučerová

Oponent výstupů- hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Tomáš Hrstka

Právník - hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Filip Šafařík

Odbor projektového řízení

Petr Bořek

Odbor projektového řízení

Miroslav Daněk

Hodnotitel integrovaných strategií - hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta
projektu ORP.
Hodnotitel integrovaných strategií - hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta
projektu ORP.
Analytik - hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Miroslav Janovský

Analytik - hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Petra Chvatíková

Analytik - hrazeno z projektu ZEN-Regio – pro věcného garanta projektu ORP.

Odbor projektového řízení

Ing. Jaromír Kovář

Odbor projektového řízení

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Odbor projektového řízení

RNDr. Radim Misiaček

Odbor projektového řízení

Ing. Pavel Kajml

Odborný expert - Metodik, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta projektu
Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Odborný expert - Analytik, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta projektu
Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Odborný expert na veřejnou správu, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Odborný expert na procesní řízení, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta
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Odbor projektového řízení
Odbor projektového řízení

Ing. Markéta Linxová
Půček, Milan – Jan doc. Ing.,
MBA, PhD.

Odbor projektového řízení

Veselý, Arnošt Prof., PhDr.,
Ph.D.

Odbor projektového řízení

Půček, Milan – Jan doc. Ing.,
MBA, PhD.

Odbor projektového řízení

Veselý, Arnošt Prof., PhDr.,
Ph.D.

projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Odborný expert - konzultantka, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta projektu
Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Expert na strategické řízení, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta projektu
Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Expert na strategické řízení, hrazeno z projektu Mapování – pro věcného garanta projektu
Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií
Expertní podpora, hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta projektu Odbor
Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Expertní podpora, hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta projektu Odbor
Dohody a partnerství, evaluací a strategií.

Odbor projektového řízení

Bc. Lada Wichterlová

Odborný garant, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

Mgr. Klára Čmolíková-Cozlová

Odborný garant, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

Mgr. Jitka Hausenblasová

Metodik, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

Bc. Helena Skálová

Odborný specialista, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

PhDr. Mgr. Josef Vošmik

Odborný specialista, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

Mgr. Šárka Homfray

Analytik, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

JUDr. Lucia Zachariášová

Analytik, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

Mgr. Petra Hokr Miholová

Analytik, hrazeno z projektu Strategie rovných příležitostí – pro Odbor personální

Odbor projektového řízení

Ing. Jan Přikryl, CSc.

Odbor projektového řízení

Lukáš Paleček, MSc.

Odbor projektového řízení

Mgr. Richard Kokeš

Expertní podpora, hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta projektu Odbor
Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Supervizor – koordinátor didaktiky
e-learningu , hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta projektu Odbor
Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Supervizor – odpovědný za nastavení vzdělávacích aktivit, hrazeno z projektu STRATeduka
– pro věcného garanta projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
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Odbor projektového řízení

Potůček, Martin Prof. PhDr., Expertní poradce – zpracování oponentních posudků, hrazeno z projektu STARTeduka –
pro věcného garanta projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
CSc., MSc.

Odbor projektového řízení

Mgr. Vojtěch Černý

Odbor projektového řízení

Mgr. Jan Hněvkovský

Odbor projektového řízení

Mgr. Zbyněk Machát

Odbor projektového řízení

Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Odbor projektového řízení

Mgr. Richard Kokeš

Odbor projektového řízení

Mgr. Jáchym Růžička

Odbor projektového řízení

PhDr. Branislav Frk, Ph.D.

Název
Ing. Michal Vodák, Ph.D.

Předmět činnosti
Poradenská a konzultační
činnost v oblasti PR

Holec, Zuska & partneři

Právní služby

Holec, Zuska & partneři

Právní služby

Holec, Zuska & partneři

Právní služby

Odborné konzultace týkající se vypořádání dodatečných
dotazů k zadávacím podmínkám FN IROP.

48 400 Kč

Ing. Stanislav Vasko

Poradenské služby - weby

Odborné poradenství při správě webu IROP.

180 290 Kč

Deloitte Advisory s.r.o.

Evaluace

Evaluace nastavení indikátorové soustavy IROP,
prověření intervenční logiky a vyhodnocení informačních
zdrojů a datové báze.

943 800 Kč

Lektor vzdělávacích seminářů hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Lektor vzdělávacích seminářů hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Lektor vzdělávacích seminářů hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Lektor vzdělávacích seminářů, hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Lektor vzdělávacích seminářů, hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Lektor vzdělávacích seminářů, hrazeno z projektu STRATeduka – pro věcného garanta
projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací a strategií.
Expertní podpora na blended learning a Expertní konzultant, hrazeno z projektu
STRATeduka – pro věcného garanta projektu Odbor Dohody a partnerství, evaluací
a strategií.
Služby
Odměna
Expertní poradenská a konzultační činnost v souvislosti s 9 000 Kč
realizací evaluace „Vyhodnocení efektivity realizovaných
komunikačních nástrojů IROP I.“ - členství v odborné
oponentní skupině k externím evaluacím IROP.
Právní služby spočívající v posouzení návrhu smlouvy na 96 800 Kč
zajištění finančního nástroje.
Dodatečné právní konzultace ke smluvní dokumentaci
91 960 Kč
pro FN IROP.

21

Deloitte Advisory s.r.o.

Evaluace

Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních
nástrojů ŘO IROP I.

Grant Thornton Advisory,
s.r.o.
Lux Property Index, s.r.o.

Poradenství, konzultace

Implementační plán nasazení NIP v ČR.

Sieber Uchytil, s.r.o.

Poradenství, konzultace

Sieber Uchytil, s.r.o.

Poradenství, konzultace

ACCESS EU - EEIG

Poradenství, konzultace

mactra a.s.

Poradenství, konzultace

Grant Thornton Advisory,
s.r.o.
Ing. Michal Vodák, PhD

Poradenství, konzultace

Česká společnost pro
stavební právo

Poradenství v oblasti stavebního
práva

Česká společnost pro
stavební právo

Zajištění odborné pomoci a
Poskytnutí odborné pomoci při řešení složitých případů
zpracování podkladů k aplikaci
aplikace stavebního zákona k vazbám stavebního zákona,
zákona č. 183/2006 Sb., stavební jeho prováděcích předpisů a souvisejících předpisů.
zákon.

Objednávka - 242 000 Kč
(bude placeno v roce 2019)

Česká společnost pro
stavební právo

Poskytnutí odborné pomoci
k aplikaci zákona č. 184/2006
Sb, o vyvlastnění.

Objednávka - 242 000 Kč
(bude placeno v roce 2019)

Poradenství, konzultace

Poradenská a konzultační
činnost

566 280 Kč

242 000 Kč
jednorázová objednávka
Zpracování odůvodnění k socioekonomickým částem
36 300 Kč
věcného záměru Zákona o sociální bydlení.
jednorázová objednávka
Metodická podpora pro analýzu investiční potřeby krajů
235 950 Kč
a obcí.
jednorázová objednávka
Zpracování metodiky pro tvorbu NIP.
181 500 Kč
jednorázová objednávka
Poradenské služby v oblasti zjištění možností využití
150 000 Kč
EFSI NIP ČR.
jednorázová objednávka
Zpracování geneze vývoje vertikální mobility na území
108 900 Kč
MSK pro cílovou skupinu "Senioři".
jednorázová objednávka
Strategický materiál - meziresortní strategie NIP v
544 500 Kč
souladu s EU trendy.
jednorázová objednávka
Konzultace v oblasti přípravy technické specifikace 30 000 Kč
a způsobu hodnocení pro účely zadávací dokumentace
nadlimitní veřejné zakázky na nákup mediálního prostoru
včetně účasti na hodnocení nabídek.
Průběh sledování judikatury na úseku územního 241 903 Kč
plánování.

Zpracování odborných podkladů ke složitým případům
aplikace zákona o vyvlastnění, k vazbám zákona o
vyvlastnění a dalších zákonů veřejného i soukromého
práva.
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ICT UNIE z.s.

OMNILINK Services a.s.

STELLENBOSCH s.r.o.

Grant Thornton Advisory
s.r.o.
European Business
Enterprise, a.s.

Zpracování oponentury a
upgrade stávající studie
digitalizace územních,
stavebních a dalších vybraných
řízení a postupů dle stavebního
zákona
Provedení analýzy a zpracování
návrhu optimalizace Wi-Fi sítě
MMR

Provedení analýzy a zpracování
návrhu na modernizaci
telefonního řešení pro MMR
Poskytování odborných služeb
v oblasti ICT
Poskytování odborných služeb
týkající se zpracování a
implementace dokumentů /
procesů z oblasti kybernetické
bezpečnosti

Provedení upgrade vstupních informací a existujících
řešení. Návrh rámcové architektury (případně i návrhy).
Návrh souvisejících navazujících projektů. Návrh
harmonogramu a způsobu možného financování. Návrh
případné legislativní úpravy.

585 640 Kč vč. DPH

Celková analýza současného stavu Wi-Fi sítě z hlediska
pokrytí, kvality signálu, spolehlivosti připojení,
- konfigurace Wi-Fi řadičů a AP, síťové topologie a
zabezpečení,
- proměření stávajících lokalit z hlediska optimálního
pokrytí Wi-Fi signálem,
- návrh řešení, ve kterém bude: o odstranění případných
problémů s kvalitou Wi-Fi připojení, o optimální
rozmístění AP v jednotlivých lokalitách při maximálním
využití stávajících prostředků ve formě seznamu a
nákresu,
o povýšení bezpečnosti Wi-Fi sítě, o technické řešení
blokování zakázaného a nevhodného obsahu, o zajištění
naplnění požadavků z existujících zákonů a předpisů
související s tím, že MMR je provozovatelem veřejné
návštěvnické Wi-Fi sítě.
Celková analýza současného stavu telefonního řešení z
hlediska spolehlivosti, rozšiřitelnosti a provozních
nákladů.
Odborné služby týkající se problematiky ICT dle
požadavků objednatele
1. Prohlášení o aplikovatelnosti
2. Metodika pro hodnocení rizik
3. Pravidla a postupy pro provádění auditů kybernetické
bezpečnosti
4. Pravidla pro přezkoumání systému řízení bezpečnosti
informací
5. Pravidla pro klasifikace a řízení aktiv, jejich seznam a
vazby
6. Pravidla a principy pro výběr dodavatelů
7. Pravidla a postupy pro opravy softwarového vybavení

205 700 Kč vč. DPH

228 690 Kč vč. DPH
145 200 Kč vč. DPH
220 220 Kč vč. DPH
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Ing. Dagmar Leebová

Znalecký posudek

Power Patterns s. r. o.
BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
IČ: 24303321
ČVUT v Praze
Výpočetní a informační
centrum
Zikova 4
166 36 Praha 6
IČ: 68407700
Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
Praha
165 00 Praha 620 Suchdol
Devmasters s.r.o.
Velenovského 648
251 64 Mnichovice
IČ: 27233545
Tomáš Starec
Na Břevnovské pláni 43
Praha 6, 169 00
IČ: 88507459
Leoš Vítek
Pod Lesem 209
252 46 Vrané nad Vltavou
BDO IT a. s.

Konzultace
Poradenské činnosti

JUDr. Jana Bärová

Vypracování znaleckých posudků – ocenění pozemků k.
ú. Ostrava
Konzultace ke změně spisové služby
Poskytování právních služeb souvisejících s řešením
aktuálních pracovních úkolů OEVZ MMR.

9 999 Kč

Poradenská a konzultační
činnost

Podpora při odborných problémech týkajících se provozu
s testování NEN.

229 900 Kč vč. DPH

Poradenská a konzultační
činnost

Testování elektronických nástrojů pro zadání veřejné
zakázky.

72 903 Kč vč. DPH

Poradenská a konzultační
činnost

Odborná podpora při činnostech souvisejících se správou
Národního elektronického nástroje

33 880 Kč vč. DPH

Poradenská a konzultační
činnost

Podpora při realizaci marketingové kampaně NEN.

149 919 Kč vč. DPH

Poradenská a konzultační
činnost

Příprava podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu
VZ ČR za rok 2017.

38 000 Kč

Služby technického dozoru nad
provozem MS2014+
Objednávkový list č. 1004/2017

Technický dozor v oblasti projektového řízení a v oblasti
technologií a řešení informačních systémů
Odborné poradenství v oblasti personální, zejména
v oblasti odborných konzultací pracovně právních služeb
a dalších prováděcích předpisů v pracovně právní oblasti

1 240 280,25 Kč

22 385 Kč
541 414 Kč vč. DPH

150 000 Kč bez DPH
(181 500 včetně DPH)
do 31. 12. 2018
V 2. pol. 2018 čerpáno Kč
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BRODEC & PARTNERS
s.r.o., advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
IČ: 24303321

Rámcová dohoda CES 5604

Ernst & Young, s.r.o. IČ:
26705338

Analýza

22 991,60 bez DPH
29 040 Kč včetně DPH.
1 400 000 Kč bez DPH
(1 694 000 Kč včetně DPH)
do 12. 7. 2018

Právní služby.

V 2. pol. 2018 čerpáno
255 200 Kč bez DPH
308 792 Kč včetně DPH.
Analýza strategických dokumentů
pro ODPES

5 265 920 Kč (proplaceno v roce
2018 ve třech fakturách)
V 2. pol. 2018 proplacena zbylá
částka ve výši 1 579 776 Kč

Poskytnutí analytických a
poradenských služeb k ukončení
činnosti a zrušení Regionálních
rad

Poskytnutí analytických a poradenských
k ukončení činnosti a zrušení Regionálních rad.

Deloitte Advisory,
s. r. o.

Poradenské služby v oblasti
řízení projektů

Rozvoj Metodiky projektového řízení (vznik verze 3.01).

INESAN, s. r. o.
(IČO:24759384)

Dotazníkové řízení

Ondřej Staněk

Odborná konzultace

SPF Group, s.r.o.

Evaluace

Předmětem objednávky bylo sestavení dotazníku, pilotní
ověření tohoto dotazníku a výstupy z dotazníku vhodné
pro analýzu závěrů z šetření k činnosti NOK-MMR
„Zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF“.
Zajištění odborné konzultace „Chytrá vizualizace dat“ v
prezentacích pro účastníky konference Evaluace
evropských fondů; budou realizovány dva workshopy,
jeden workshop (WS) v českém a jeden WS v anglickém
jazyce.
Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v
oblasti nakládání s ODPADY a v oblasti snižování
energetické náročnosti, Hrazeno z projektu: Evaluace a
analytické podklady na podporu řízení DoP.

Deloitte Advisory,
s. r. o.

služeb Objednávka
celkem 592 900 Kč
v 2. pol. 2018 čerpáno
350 900 Kč
1 197 900 Kč vč. DPH
248 050 Kč vč. DPH

22 500 Kč bez DPH

1 712 150 Kč vč. DPH
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HaskoningDHV, s.r.o.

Evaluace

Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v
oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací, Hrazeno
z projektu: Evaluace a analytické podklady na podporu
řízení DoP.

1 839 200 Kč vč. DPH

Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace

Podkladová studie pro přípravu implementace ESIF
2021+ Hrazeno z projektu: Evaluace a analytické
podklady na podporu řízení DoP.

Celková částka 5 143 710 Kč vč.
DPH; z toho v roce 2018
uhrazeno 771 556,50 vč. DPH,
zbývající částka bude uhrazena
ve 2 platbách v roce 2019

Evaluation Advisory CE

Evaluace

Ex-post evaluace PO 2007–2013 v oblasti Výzkumu a
vývoje. Hrazeno z projektu: Evaluace a analytické
podklady na podporu řízení DoP.

941 380 Kč vč. DPH,
bude uhrazeno v 1. pol. 2019

Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace

Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu
podpory v období 2020+
Hrazeno z projektu: Evaluace a analytické podklady na
podporu řízení DoP.

1 082 950 Kč vč. DPH
bude uhrazeno v 1. pol. 2019

Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace

Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační 1 666 170 Kč vč. DPH
struktury
bude uhrazeno v 1. pol. 2019
Hrazeno z projektu: Evaluace a analytické podklady na
podporu řízení DoP.

Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace

Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých
definovaných cílů OPTP
Hrazeno z projektu: Evaluace a analytické podklady na
podporu řízení DoP.

490 050 Kč vč. DPH
bude uhrazeno v 1. pol. 2019

KPMG Česká republika,
s.r.o.

Expertní posudky, účasti na
kontrolách, analytické výstupy

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných z Evropských strukturálních a investičních
fondů dle čl. 125 odst. 4 nařízení Komise (ES)
1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č.
1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 a čl. 97 odst. 1
nařízení EP a Rady (EU) č. 508/2014 v programovém
období 2014 – 2020“.

Rámcová smlouva uzavřena na
období 4 let, celková částka činí
70 059 000 Kč.
Za rok 2018 uhrazeno 0 Kč.
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AK BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
IČ: 24303321

Odborné právní poradenství pro
Řídící orgán Operačního
programu Technická pomoc
CES 5604

Průběžná spolupráce, konzultace a případné vypracování
odborných právních analýz při administraci projektů
předkládaných k financování z Operačního programu
Technická pomoc 2014-2020, zejména pro potřeby
veřejnosprávních kontrol se zaměřením na projekty
v prioritní ose 2, Hrazeno z projektu Zajištění řídící
činnosti ŘO OPTP, %16 – věcný garant ŘO OPTP
Smlouva ukončena k 24. 7. 2018.

1 694 000 Kč vč. DPH
V roce 2018 proplaceno:
308 792 Kč vč. DPH

Petr Zahradník

Zajištění služeb v procesu
Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+

Facilitace tematické pracovní skupiny Ekonomický pilíř,
poradenství při formulování cílů a typových opatření a
nástrojů pro realizaci cílů a opatření.

DPČ: 600 Kč/hod.
26 400 Kč

Lucie Trlifajová

Zajištění služeb v procesu
Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+

Facilitace tematické pracovní skupiny Sociální pilíř,
poradenství při formulování cílů a typových opatření a
nástrojů pro realizaci cílů a opatření.

DPČ: 600 Kč/hod.

Bedřich Moldan

Zajištění služeb v procesu
Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+

Facilitace tematické pracovní skupiny Environmentální
pilíř, poradenství při formulování cílů a typových
opatření a nástrojů pro realizaci cílů a opatření.

DPČ: 600 Kč/hod.
55 200 Kč

Ing. arch. Martin Pospíšil
Pod Skalkou 1233, Liberec
30, 463 11,

Expertní poradenská činnost

Expertní činnost při tvorbě opatření pro Strategii
restrukturalizace (RESTART) v rámci pracovní skupiny
pro resocializaci území po těžbě.

DPČ: 280 Kč/hod.

Ing. Miroslav Daněk
Roudnická 450/16, Praha 8
Střížkov, 18200

Odborná konzultační poradenská Konzultační činnosti k problematice územní dimenze a
činnost
konzultace k přípravě územní dimenze v rámci politiky
soudržnosti po roce 2020.

RNDr. Zita Kučerová PhD.,
K Biřice 1584, 500 08
Hradec Králové

Oponent výstupů Projekt ZENRegio

Ing. Miroslav Daněk
Roudnická 450/16, Praha 8
Střížkov, 18200

Analytik (město)
Projekt ZEN-Regio

22 200 Kč

45 640 Kč
DPČ: 450 Kč/hod.
77 400 Kč

Oponentura výstupů u všech aktivit pro organizační útvar. DPČ: 500 Kč/hod.
164 000 Kč
Spolupráce na aktivitách zaměřujících se na analytickou
činnost, spolupráce na metodických konzultacích a účast
na akcích.

DPČ: 400 Kč/hod.
34 200 Kč
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Ing. Petra Chvatíková
Vratislavova 68/19,
128 00 Praha 2

Analytik (venkov)
Projekt MEDUIN II a ZENRegio

Spolupráce na aktivitách zaměřujících se na analytickou
činnost, spolupráce na metodických konzultacích a účast
na akcích.

DPČ: 350 Kč/hod.
15 050 Kč
DPČ: 400 Kč/hod.
14 000 Kč

Mgr. Miroslav Janovský
Bulharská 1459,
530 03 Pardubice

Analytik (město)
Projekt MEDUIN II a ZENRegio

Spolupráce na aktivitách zaměřujících se na analytickou
činnost, spolupráce na metodických konzultacích a účast
na akcích.

DPČ: 350 Kč/hod
65 100 Kč
DPČ: 400 Kč/hod.
62 400 Kč

e-Rozvoj.cz, s.r.o.

Analytická a konzultační činnost

Zpracováni analýzy rozvojových dokumentů obcí
publikovaných v aplikaci obcepro.cz.

119 258 Kč vč. DPH
jednorázově v říjnu 2018

Mgr. Jana Tichá

Publikace odborného charakteru

Zpracování textu metodického materiálu Doporučení k
péči o venkovské stavby.

40 000 Kč
jednorázově v prosinci 2018

RNDr. Viktor Květoň
Mladých Běchovic 2/1A,
Praha 9 – 190 00

Expertní poradenská činnost

Expertní analytická činnost při tvorbě SRR 21+.

DPČ: 300 Kč/hod.
28 500 Kč

Mgr. Barbora Koblížková,
Vratičová 277/11, 155 21
Praha 5 - Zličín,

Expertní poradenská činnost

Právní a konzultační činnost v oblasti regionální politiky
a přípravy programovacího období 21+ s ohledem na
nastavení podmínek územní dimenze a nastavení
metodického prostředí v ČR s ohledem na dosavadní
implementaci územní dimenze a nastavení zejména
regulatorního rámce ze strany EK.

DPČ: 300 Kč/hod

Název
JUDr. Jana Bärová, Praha

Typ závazku
Objednávka č. 1004/2017
Od září 2017/do 30. 12. 2018

66 600 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby
Finanční plnění
Odborné konzultace pracovně právních služeb Sjednaná částka 181 500 Kč
v souvislosti s dodržováním legislativy a dalších proplaceno v 2. pol. 2018
prováděcích předpisů. Hrazeno z projektu zajištění řídící 29 040 Kč vč. DPH
činnosti ŘO OPTP, % 16 a navazující Zajištění řídící
činnosti ŘO OPTP II – věcný garant ŘO OPTP.
28

Mgr. Robin Mlynář
Krouna 331, 539 43

Právní poradenství
Projekt MEDUIN II.

Poskytování konzultační činnosti k právním aspektům DPČ: 400,- Kč/hod.
v kohezní politice a právní poradenství k problematice 6 400 Kč
integrovaných nástrojů v rámci projektu Metodického
centra pro integrované nástroje II.

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta

Publikace odborného charakteru
– populační prognózy

Soubor populačních prognóz za kraje na období 20182050.

242 000 Kč vč. DPH
jednorázově v prosinci 2018

Ing. Martina Sieber, Ph.D.

Expertní metodická činnost

Metodická podpora pro analýzu / vyhodnocení dat z
regionálního sběru sloužícího jako podklad pro NIP.

199 999,50 Kč
jednorázově v prosinci 2018

AK BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
IČ: 24303321
JUDr. Josef Macek*

Objednávka

Právní poradenství

580 800 Kč

JUDr. Jan Mareček*

Smlouva o poskytování právních Rozkladová komise ministra.
služeb (CES 2810)

JUDr. Jaromír Bláha*

Smlouva o poskytování právních Zastupování MMR advokáty ve sporech před soudem (2
služeb (CES 2779)
kauzy).

Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.*

Smlouva o poskytování právních Zastupování MMR advokáty ve sporech před soudem (2
služeb (CES 3158)
kauzy).

Mgr. Ivana Stluková*

Smlouva o poskytování právních Rozkladová komise ministra.
služeb (CES 3270)

Smlouva o poskytování právních Zastupování MMR v trestním řízení proti
služeb (CES 4373)
RNDr. O. Dvořákovi, CSc., sp. zn. 43 T 17/2006
(1 kauza).
*Pozn.: Uvedení advokáti zastupují ministerstvo v dobíhajících kauzách.

cca 50 000 Kč/rok,
v 2. pol. 2018 čerpáno
28 500 Kč
cca 50 000 Kč/rok,
v 2. pol. 2018 čerpáno
28 435 Kč
½ advokátního tarifu,
v 2. pol. 2018 čerpáno
0 Kč
½ advokátního tarifu,
v 2. pol. 2018
čerpáno 0 Kč
2 800 Kč/hod.,
v 2. pol. 2018
čerpáno 0 Kč

Souhrn vyplacených finančních prostředků za II. pololetí roku 2018: 21 748 894,25 Kč vč. DPH.
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