Ministerstvo pro místní rozvoj
Zveřejňování poradců a poradních orgánů
I. pololetí roku 2015
Poradní orgány
Název orgánu
PS AdKap
Pracovní skupina
Administrativní
kapacita

Člen orgánu
předsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
administrativní kapacity
místopředsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU

Předmět činnosti
PS AdKap projednává veškeré záležitosti týkající se metodiky
rozvoje lidských zdrojů, včetně vzdělávání a hrazení osobních
nákladů, zajištění administrativní kapacity apod., a to napříč
implementační strukturou NSRR a DoP.

Odměna
0 Kč

zástupci MMR – oddělení administrativní kapacity
zástupce MMR – Odbor dohody o partnerství,
evaluací a strategií
zástupce MMR – Odbor práva veřejných zakázek
a koncesí
zástupci MMR – Odbor projektového řízení
zástupci MMR – Odbor evropské územní spolupráce
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 – Odboru 12
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
zástupci ŘO OP Rybářství
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zástupci ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR

Expertní skupina
pro strategickou
práci

zástupci řídicích orgánů programů pro programové
období 2007–2013:
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO Integrovaného operačního programu
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
zástupci ŘO OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
zástupce ŘO Lidské zdroje a zaměstnanost
zástupci ŘO OP Výzkum a vývoj pro inovace
zástupce ŘO OP Doprava
zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupci ŘO OP Praha Adaptabilita
a OP Praha Konkurenceschopnost
zástupci ROP Severozápad
zástupci ROP Jihozápad
zástupci ROP Střední Čechy
zástupci ROP Severovýchod
zástupci ROP Jihovýchod
zástupci ROP Moravskoslezsko
zástupci ROP Střední Morava
Předsedkyně: náměstkyně ministryně sekce NOK
Místopředseda: ŘO Odbor Dohody o partnerství,
evaluací a strategií (ODPES)
Tajemník: VO Oddělení strategií

Členy jsou zástupci všech ministerstev, Úřadu vlády,
Technologické agentury ČR, Svazu průmyslu
a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR, Českomoravské
konfederace odborových svazů, Centra pro otázky
životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR, Asociace
krajů ČR a Národní sítě Zdravých měst ČR (stálý
host ESSP).
Pracovní skupina Předseda – ředitel odboru Dohody o partnerství,
Databáze strategií evaluací a strategií (MMR)

Hlavními cíli ESSP jsou zajištění strategické základny Dohody
o partnerství (a operačních programů) a zajištění expertního prostředí
pro realizaci aktivity v gesci MMR, vyplývající ze specifického cíle
1.3 Implementačního plánu Strategického rámce rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014–2020. Mezi úlohy ESSP patří zavádění
Metodiky přípravy veřejných strategií do praxe. Obecným cílem
je rozvíjení strategické práce zejména na rezortech a krajích.

0 Kč

Hlavní úlohou Pracovní skupiny Databáze strategií (PSDS)
je koordinace přípravy, realizace a vyhodnocení strategických

0 Kč
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Tajemník – vedoucí oddělení strategií (MMR)
Členy jsou zástupci všech ministerstev, úřadu vlády,
všech krajů, Českého statistického úřadu, Národní
sítě Zdravých měst.
Pracovní skupina
pro evaluace
NOK

ŘKV
Řídící

předseda – MMR – ředitel odboru Dohody
o partnerství, evaluací a strategií
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
evaluací
členové:
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
zástupci ŘO OP Doprava 2007–2013 a 2014–2020
zástupci ŘO OP Životní prostředí 2007–2013
a 2014–2020
zástupci ŘO OP Podnikání a inovace a OP Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
zástupci ŘO OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP
Zaměstnanost
zástupci ŘO OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP
Výzkum, vývoj a vzdělávání
zástupci ŘO Integrovaný OP a Integrovaných
regionální OP
zástupci ŘO OP Technická pomoc 2007–2013
a 2014–2020
zástupci ŘO ROP Severozápad
zástupce ŘO ROP Moravskoslezsko
zástupci ŘO ROP Jihovýchod
zástupci ŘO ROP Střední Morava
zástupce ŘO ROP Severovýchod
zástupci ŘO ROP Jihozápad
zástupce ŘO ROP Střední Čechy
zástupci ŘO OP Praha Konkurenceschopnost, Praha
Adaptabilita, Praha – pól růstu
zástupce ŘO OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL
předsedkyně – ministryně pro místní rozvoj
tajemnice – náměstkyně ministryně sekce NOK

a koncepčních dokumentů v prostředí Databáze strategií (DS). DS
je celostátním informačním systémem strategických, koncepčních,
implementačních dokumentů a programů. Cílem je zajistit, aby DS
byla aktivně využívána jako nástroj strategického řízení v ČR, čímž
by mohlo dojít k dalšímu zkvalitnění rozhodovacích činností
ve vazbě na nakládání s veřejnými prostředky.
Pracovní skupina pro evaluace NOK slouží jako platforma pro
výměnu informací ve věcech evaluací jak pro programové období
2007–2013, tak 2014–2020. Na PS jsou diskutována průřezová
evaluační témata, aktualizace evaluačních plánů, sdíleny informace
z evaluačních platforem Evropské komise apod.

Hlavní úlohou ŘKV je zejména monitorování a hodnocení finančního
a věcného pokroku operačních programů v rámci programového

0 Kč

0 Kč
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a koordinační
výbor pro potřeby
koordinace
pomoci
poskytované
Evropskými
společenstvími
na úrovni státu

členy jsou zástupci:
Ministerstva pro místní rozvoj
Ministerstva financí – Platebního a certifikačního
orgánu
Ministerstva financí – Auditního orgánu
Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstva průmyslu a obchodu
Ministerstva dopravy
Ministerstva životního prostředí
Ministerstva zemědělství – Rozvoj venkova
Ministerstva zemědělství – Rybářství
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstva vnitra
Ministerstva kultury
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstva zdravotnictví
Ministerstva spravedlnosti
Úřadu vlády ČR
Senátu Parlamentu ČR
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Českomoravské konfederace odborových svazů
Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů
České konference rektorů
Hospodářské komory ČR
Českého statistického úřadu
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Svazu měst a obcí ČR
Regionální rady Severovýchod
Regionální rady Severozápad
Regionální rady Jihozápad
Regionální rady Jihovýchod
Regionální rady Střední Morava
Regionální rady Moravskoslezsko
Regionální rady Střední Čechy
Pardubického kraje
Libereckého kraje

období 2007–2013. Společným úsilím MMR-NOK a hospodářských
a sociálních partnerů je zhodnotit dosavadní průběh čerpání
a identifikovat možné překážky pro čerpání evropských fondů
v programovém období 2007–2013. Cílem je nalézt vhodná opatření
pro řešení identifikovaných problémů.
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PS NOK
2007–2013
Pracovní skupina
Národní ho
orgánu pro
koordinaci pro
programové
období
2007–2013

Královehradeckého kraje
Jihomoravského kraje
Kraje Vysočina
Karlovarského kraje
Ústeckého kraje
Jihočeského kraje
Plzeňského kraje
Olomouckého kraje
Zlínského kraje
Moravskoslezského kraje
Hlavního města Praha
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
koordinace programů

Pracovní skupina NOK 2007–2013 slouží jako základní nástroj
koordinace řídicích orgánů operačních programů v rámci
programového období 2007–2013 ve všech oblastech realizace
operačních programů.

0 Kč

členové:
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
zástupce Ministerstva financí – Platební
a certifikační jednotka
zástupci Ministerstva financí – Auditní orgán
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO Integrovaného operačního programu
zástupce ŘO OP Přeshraniční spolupráce
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
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zástupce ROP Moravskoslezsko
zástupce ROP Střední Morava

PS NOK
2014–2020
Pracovní skupina
Národní ho
orgánu pro
koordinaci pro
programové
období
2014–2020

Pracovní skupina
Metodika

stálí hosté:
Ministerstvo financí – Auditní orgán (2 zástupci)
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
koordinace programů

Pracovní skupina NOK 2014–2020 je zřízena za účelem koordinace
řídicích orgánů operačních programů v rámci programového období
2014–2020.

0 Kč

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.

0 Kč

členové:
zástupci MMR-NOK
ŘO OP Technická pomoc
ŘO Integrovaného regionálního OPŘO 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
Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán
Ministerstvo financí – Auditní orgán
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 ŘO OP Technická pomoc
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OS JMP
Oponentní
skupina pro
jednotné
metodické
prostředí

PS LEGAL
Pracovní skupina

zástupce ŘO Integrovaného regionálního 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 Rybářství
zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
metodického prostředí
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
zástupce Senátu Parlamentu ČR
zástupce České konference rektorů
zástupce Českého svazu vědeckotechnických
společností
zástupce České bankovní asociace
zástupce Asociace krajů ČR
v případě potřeby další partneři
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU

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

0 Kč

PS Legal analyzuje problematické oblasti implementace fondů EU
v ČR a navrhuje řešení legislativního či nelegislativního charakteru

0 Kč
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pro legislativní
změny

místopředseda – MMR – vedoucí oddělení právní
koordinace fondů EU
zástupci MMR – Národního orgánu pro koordinaci
zástupce MMR – Odbor práva veřejných zakázek
a koncesí
zástupci MMR – Odbor rozpočtu
zástupci MMR – Odbor legislativně právní
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 – Kontrola (O17)
zástupce Ministerstva financí – Centrální
harmonizační jednotka (O47)
zástupce Ministerstva financí – Kancelář ministra
(O10)

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.

zástupci řídicích orgánů programů pro programové
období 2007–2013:
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO Integrovaného operačního programu
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 Severovýchod
zástupce ROP Jihovýchod
zástupci řídicích orgánů programů pro programové
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PS KAN
Pracovní skupina
kontrola, audit
a nesrovnalosti

období 2014–2020:
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 Rybářství
zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
ukončování NSRR
zástupci MMR – Odbor řízení a koordinace fondů
EU
zástupci MMR – Odbor řízení operačních programů
zástupci MMR – Odbor správy monitorovacího
systému
zástupce Ministerstva financí – Platební a certifikační
jednotky
zástupce Ministerstva financí – Auditního orgánu
zástupce Ministerstva financí – Odbor kontroly

PS KAN se metodicky zabývá oblastí nesrovnalostí a kontrol pro
programové období 2007–2013. Jejím úkolem je poskytovat řídícím
orgánům operačních programů podporu ve smyslu výkladů
a vyjasnění definic právních předpisů, metodik a poskytování
výkladových stanovisek relevantních subjektů vztahujících se k této
problematice. PS KAN se dále zabývá nastavením, funkcionalitami
a optimalizací pro jednotnost monitorovacího systému v oblasti
monitorování nesrovnalostí.

0 Kč

zástupci řídicích orgánů programů pro programové
období 2007–2013:
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO Integrovaného operačního programu
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
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PS UKON
Pracovní skupina
pro ukončování
programového
období
2007–2013

zástupce ŘO OP Praha Adaptabilita
a OP Praha Konkurenceschopnost
zástupce ŘO Přeshraniční spolupráce ČR-PL
zástupce ROP Severozápad
zástupce ROP Jihozápad
zástupce ROP Střední Čechy
zástupce ROP Severovýchod
zástupce ROP Jihovýchod
zástupce ROP Moravskoslezsko
zástupce ROP Střední Morava
zástupce ŘO OP Rybářství
zástupce ŘO OP Životní prostředí
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
ukončování NSRR

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

0 Kč

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
a koncesí
zástupci MMR – Odbor rozpočtu
zástupci MMR – Odbor řízení operačních programů
zástupce Ministerstva financí – Platebního
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
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PS FN
Pracovní skupina
k problematice
finančních
nástrojů

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 řízení

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

0 Kč

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
zástupce 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
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Rada ESIF
schválena
Usnesením vlády
ČR č. 1055
ze dne
15. prosince 2014

Rada ESIF
na pracovní
úrovni
schválena
Usnesením vlády
ČR č. 1055
ze dne
15. prosince 2014

zástupce ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha-pól růstu ČR
zástupce Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
zástupce České bankovní asociace
zástupce Českomoravské záruční a rozvojové banky
zástupce Státního fondu rozvoje bydlení
Předseda vlády ČR
Ministryně pro místní rozvoj
Ministr financí
Ministr průmyslu a obchodu
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ministr dopravy
Ministr životního prostředí
Ministryně práce a sociálních věcí
Ministr zemědělství
Primátorka hlavního města Prahy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Úřad vlády
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Úřad vlády
Magistrát hlavního města Prahy
Asociace krajů
Svaz měst a obcí
Sdružení místních samospráv
Národní síť místních akčních skupin

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) plní
pro přípravu i fázi realizace programového období 2014-2020 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.

0 Kč

Rada na pracovní úrovni projednává otázky z působnosti Rady ESIF.

0 Kč
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PT RHSD
Pracovní tým
Rady
hospodářské
a sociální dohody
ČR pro místní
rozvoj a fondy
EU – v rámci
systému
RHSD ČR

RKS
Resortní
koordinační
skupina MMR
pro EU
(RM MMR
č. 186/2011)

Českomoravská konfederace odborových svazů
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů
Asociace nestátních neziskových organizací
Český statistický úřad
Hospodářská komora
Agrární komora
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Svaz obchodu a cestovního ruchu
Technologická agentura
Kancelář Veřejného ochránce práv
Spolek pro obnovu venkova
Česká biskupská konference
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zemědělství
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR
Svaz podnikatelů a živnostníků ČR
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Centrum rozvojových aktivit Unie
zaměstnavatelských svazů ČR
Zemědělský svaz ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
Odborový svaz Stavba ČR
Českomoravská konfederace odborových svazů
Asociace samostatných odborů
Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad vlády
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo životního prostředí

Projednává otázky z oblasti kompetencí MMR.

0 Kč

Resortní koordinační skupina MMR pro EU (dále jen „RKS MMR“)
je ustanovena na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2010 č. 4
„o Statutu Výboru pro Evropskou unii“. RKS MMR, jakožto
pracovní orgán Výboru pro EU (dále jen „V-EU“), plní své úkoly
a vyvíjí činnost v souladu s ustanoveními Statutu V-EU a v souladu
s tímto statutem.
RKS MMR je základním orgánem MMR pro účely koordinace plnění
úkolů vyplývajících z členství ČR v EU v oblasti působnosti MMR.

0 Kč
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PKS
Parlamentní
konzultační
skupina pro
budoucnost
kohezní politiky

Ministr
Ministryně pro
místní rozvoj

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zdravotnictví
Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí ČR
Hlavní město Praha
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace
Český statistický úřad
Českomoravská konfederace odborových svazů
Stálé zastoupení ČR při EU
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
další pozvané instituce
Poslanci
Senátoři
Ministerstvo pro místní rozvoj

Jméno a příjmení
Ing. František
Konečný, Ph.D.
MgA. Ivan Vágner
Ing. Jitka Mattyašovská
Bc. Václav Nebeský
Mgr. Ivana Nesétová
Ing. Stanislav Cysař

Projednávání a schvalování dokumentů týkajících se dílčích
problematik může probíhat v pracovních podskupinách RKS MMR.

Poradní skupina MMR složená zástupců obou komor Parlamentu ČR
k otázkám spojeným s problematikou fondů EU v programovém
období 2014–2020

Poradci
Předmět činnosti
Poradce – stavební právo, stavební zákon.

Odměna
smlouva: 450 Kč/hod.
bez DPH
nečerpáno (= 0 Kč)
Poradce – mediální a firemní komunikace, smlouva: 450 Kč/hod.
marketing a nová média.
bez DPH = 224 325 Kč
Poradce – cestovní ruch.
smlouva: 450 Kč/hod.
bez DPH = 35 100 Kč
Poradce – informační technologie.
smlouva: 450 Kč/hod.
plus DPH = 121 424 Kč
vč. DPH
Poradce – publicistika územního rozvoje,
smlouva: 450 Kč/hod.
sociální politika bydlení, podpora venkova. bez DPH = 65 700 Kč
Poradce – rozpočet a finance, ROP.
DPČ: 400 Kč/hod.

0 Kč

Obchodní vztah vznikl za:
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
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Ing. Jiří Škoda
Ing. Daniel Foltýnek

Ing. Daniel Foltýnek

Poradce pro zajištění expertní podpory při
přípravě PPS ČR – PR 2014–2020.
Poradce pro nastavení predikcí čerpání
MMR-NOK v programovém období
2014–2020.
Náplň činnosti:
 spolupráce na nastavení algoritmu
predikcí finančního čerpání
MMR-NOK pro programové období
2014–2020, návrh algoritmů pro
zapracování do MS2014+,
 analýza dat z programového období
2007–2013 a nastavených
metodických pravidel pro období
2014–2020 za výše uvedeným
účelem,
 zpracování návrhu vyhodnocení
predikcí řídicích orgánů
programového období 2014–2020,
 spolupráce s dalšími odbory MMR
za účelem nastavení predikcí pro
programové období 2014–2020.
Konzultační podpora odboru řízení
a koordinace fondů EU při:
 uzavírání programového období
2007–2013 z pohledu využití
finančních nástrojů a formulace
vhodných doporučení pro nastavení
exit strategy v rámci IOP a OPPI
 formulace doporučení pro změny
investičních strategií v rámci IOP
a OPPI
 posuzování předběžných posouzení
finančních nástrojů 2014–2020
s ohledem na soulad výstupů
předběžných posouzení s požadavky

Vyplacená odměna =
173 400 Kč hrubého
DPČ: 86 875 Kč

Ing. Kamil Jankovský

DPČ: 400 Kč/hod.

Ing. Karla Šlechtová

Vyplaceno:
únor 8 400 Kč
březen 20 000 Kč
květen 19 200 Kč
Celkem za I. pol. 2015:
47 600 Kč

DPČ: 400 Kč/hod.

Ing. Karla Šlechtová

Vyplaceno:
červen 0 Kč
Celkem za I. pol. 2015:
0 Kč
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Mgr. Bc. Jan Schneeweis

obecného nařízení a návaznosti na již
existující finanční nástroje 2007–2013
 sběru, sdílení zkušeností napříč
členskými státy, EIB, EK, EIF
a bankovními subjekty
či potenciálními správci FN
a vyjasňování metodických nejasností
 formulaci metodických doporučení
při zohlednění zkušeností správce
finančního nástroje
 nastavení vhodné komunikační
strategie a budování absorpční
kapacity a zajištění vzdělávacích
aktivit na různých úrovních
 zajištění věcné náplně platforem
a jiných jednání k finančním
nástrojům
Konzultační podpora odboru řízení
a koordinace fondů EU při:
 uzavírání programového období
2007–2013 z pohledu výkladu
nařízení č. 1083/2006 ve vazbě na
finanční nástroje a formulace
vhodných doporučení pro nastavení
exit strategy v rámci IOP, ROP MS
a OPPI z pohledu právních aspektů
 nastavování implementační struktury
finančních nástrojů a vazby mezi
jednotlivými subjekty a koncipování
dohod o financování z právního
hlediska
 posuzování předběžných posouzení
finančních nástrojů 2014–2020
s ohledem na soulad výstupů
předběžných posouzení s požadavky
obecného nařízení
 odstraňování legislativních bariér
implementace finančních nástrojů

DPČ: 400 Kč/hod.

Ing. Karla Šlechtová

Vyplaceno:
červen 32 000 Kč
Celkem za I. pol. 2015:
32 000 Kč
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Ing. Karel Půbal, Ph.D.

 převodu ustaveného finančního
nástroje do centrální varianty
s fondem fondů, možné právní rizika,
bariéry a možnosti vč. definování
vhodných mechanismů a specifikace
právních dokumentů k tomuto účelu
 sběru, sdílení zkušeností napříč
členskými státy a bankovními
subjekty či potenciálními správci
finančních nástrojů a vyjasňování
metodických nejasností
 formulaci metodických doporučení
 nastavení vhodné komunikační
strategie a budování absorpční
kapacity a zajištění vzdělávacích
aktivit na různých úrovních
Konzultační podpora odboru řízení
a koordinace fondů EU při:
 koordinaci přípravy předběžných
posouzení a posuzování souladu
výstupů předběžných posouzení
s požadavky obecného nařízení
a zahraničními příklady dobré praxe
v návaznosti na již existující finanční
nástroje 2007–2013
 přenosu informaci a know-how
ohledně přípravy, realizace
a ukončování finančních nástrojů
od ostatních členských států EU, EK,
EIB, EIF a dalších relevantních
institucí
 formulaci metodických doporučení
pro ŘO s důrazem na zohlednění
zahraničních zkušeností

DPČ: 400 Kč/hod.

Ing. Karla Šlechtová

Vyplaceno:
červen 6 800 Kč
Celkem za I. pol. 2015:
6 800 Kč
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Název
NPK-CZ
Solid4s, s.r.o.

Předmět činnosti
Poradenská činnost.
Technický dozor nad
přípravou a realizací díla –
monitorovacího systému
MS2014+.

Poradenské společnosti
Služby
Odborné konzultace, akceptační testy.
Technický dozor v oblasti projektového
řízení s důrazem na následující služby:
 Dohled nad návrhem
a dodržováním pravidel
projektového řízení v rámci
Manuálu řízení projektu
 Posouzení návrhů na sestavení
projektových týmů (z hlediska
obsazenosti všech potřebných rolí)
na straně Objednatele a posouzení
složení týmu Dodavatele, rozdělení
kompetencí
 Revize detailních harmonogramů
realizace, kontrolních bodů a plánu
aktivit
 Dohled nad kvalitou řízení
Projektu MS2014+
 Kontrola plnění harmonogramů
Dodavatelem, řízení rizik a jejich
dopadů s návrhem dalšího postupu

Odměna
202 917 Kč
2 223 375 Kč
za 21 měsíců,
(smlouva CES č. 5201),
z toho za I. pol. 2015:
594 412,50 Kč

Obchodní vztah vnikl za:
Ing. Karla Šlechtová
Mgr. František Lukl, MPA

Technický dozor v oblasti zadávacích
řízení s důrazem na následující služby:
 Dohled nad přípravou zadávacích
podmínek pro dílčí části Projektu
 Posuzování návrhu rozpočtu
dílčích technologických celků
 Spolupráce při technickém
vyhodnocení nabídek k veřejným
zakázkám souvisejícím s Projektem
a s dalšími souvisejícími aktivitami
Objednatele
Technický dozor oblasti řešení a testů
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Martin Mrnka
Mgr. Evžen Staněk

Jana Postlerová

HaskoningDHV
Czech Republic,
spol. s.r.o.
RNDr. Jan Srb

Mediální trénink pro
komunikaci s novináři.
Odborné mediální
konzultace v oblasti
komunikace, marketingu
a nových médií.
Korektivní fonetika
a mediální poradenství.
Poradenské služby.
Poradenské služby.

s důrazem na následující služby:
 Posouzení návrhů řešení
předložených ze strany Dodavatele,
jejich analýza a účast na
oponentních řízeních na straně
Objednatele.
 Posuzování kvality předávaných
děl z hlediska požadovaných
sledovaných parametrů (zejména
funkčnosti, úplnosti a časové
odezvy systému) v celém průběhu
realizace díla a to jak u děl
k testování, tak u děl finálních
 Posuzování testovacích scénářů
a vyhodnocování testování
technických parametrů dodávek
a služeb v průběhu realizace
 Dohled nad realizací a koordinací
dílčích technologických celků
 Posuzování vykazovaných prací
Dodavatele se skutečnými
dodávkami a službami
Mediální trénink pro komunikaci
s novináři.
Odborné mediální konzultace v oblasti
komunikace, marketingu a nových
médií.
Korektivní fonetika a mediální
poradenství.
Ex-ante hodnocení návrhu
programového dokumentu OPTP
2014–2020 – květnová verze.
příprava řídící dokumentace, Pravidla
pro žadatele a příjemce OPTP
2014–2020, dopracování program.
dokumentu OPTP 2014–2020.

DPČ: 300 Kč/hod.
Celkem: 48 000 Kč
CES: 450 Kč/hod.
Celkem: 204 750 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka:
1 000 Kč/hod.
Celkem: 13 000 Kč
145 345,20 Kč
jednorázově uhrazeno
12. 6. 2015
532 400 Kč jednorázově
uhrazeno 9. 7. 2015

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Mgr. et Mgr. Věra Jourová
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CAUTOR
PROJECTS &
ADVISING a.s.
CYRRUS
ADVISORY, a.s.

EVS Consulting,
s.r.o.

Ing. Eduard Hromada

Ing. Jindřich Korf

Ing. Pavel Král, MBA

Ing. Viktor Mrňous

Ing. Vilém Juránek

Jan Fanta
Michal Jarolímek

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského
zákona.
Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského
zákona.
Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského
zákona.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných posudků
a studií.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných posudků
a studií.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných posudků
a studií.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných posudků
a studií.
Účetnické a auditorské
činnosti; daňové
poradenství.
Činnosti v oblasti
informačních technologií.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Konzultační a poradenská činnost
v oblasti kontrol, provádění kontroly
delegovaných činností.

269 911,50 Kč;
dle rámcové smlouvy
CES 5029

Ing. Kamil Jankovský

Hodnocení kvality projektů v o.i. 4.1
IOP (národní podpora cestovního
ruchu).

19 360 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektů v o.i. 4.1
IOP (národní podpora cestovního
ruchu).

192 000 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektů v o.i. 2.1
IOP (zavádění ICT v územní veřejné
správě).

256 000 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektů v o.i. 2.1
IOP (zavádění ICT v územní veřejné
správě).

240 000 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektů v o.i. 3.4
IOP (služby v oblasti bezpečnosti,
prevence a řešení rizik).

8 000 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Odborné posudky v oblasti stavebnictví, 119 918 Kč;
pro účely výkonu kontrol.
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Odborné posudky z oblasti účetnictví,
pro účely výkonu kontrol a jako
podpora metodické činnosti.
Odborný posudek z oblasti IT –
posouzení vybraných aspektů
výběrových řízení.
Hodnocení kvality projektů v o.i. 4.1
IOP (národní podpora cestovního
ruchu).

29 040 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

136 000 Kč;
dle objednávky

Ing. Karla Šlechtová

232 320 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová
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Michal Kopečný

Miroslav Kozumplík

O.J.B. SERVICES,
spol. s r.o.
PROCES-Centrum
pro rozvoj obcí
a regionů, s.r.o.
Tomáš Pecha

Deloitte
Advisory s.r.o.
JUDr. Novotný
Marek
advokát společné
advokátní kanceláře
Prof. Oto Novotný
a partneři
EEIP, a.s., Praha 1

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných posudků
a studií.
Činnost technických
poradců v oblasti obrany,
ochrany a bezpečnosti.
Ekonomické poradenství.
Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského
zákona.
Ekonomické poradenství.
Činnost podnikatelských,
finančních, organizačních
a ekonomických poradců.
Specifika bytového
spoluvlastnictví a SVJ ve
vztahu k veřejnému právu.

Poskytování konzultačních
služeb.

Eva Kyzourová,
Nitranská 24, Praha 3

Fyzická osoba podnikající
dle živnostenského
zákona, IČ 03905535.

EEIP, a.s., Praha 1

Poskytování konzultačních
služeb.

Hodnocení kvality projektů v o.i. 2.1
IOP (zavádění ICT v územní veřejné
správě).

256 000 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektů v o.i. 3.4
IOP (služby v oblasti bezpečnosti,
prevence a řešení rizik).
Hodnocení kvality projektů v o.i. 2.1
IOP (zavádění ICT v územní veřejné
správě).
Hodnocení kvality projektů v o.i. 4.1
IOP (národní podpora cestovního
ruchu).

9 680 Kč;
dle objednávky

Ing. Karla Šlechtová

184 000 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

19 360 Kč;
dle objednávky

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektů v o.i. 2.1
IOP (zavádění ICT v územní veřejné
správě).
Ex-ante hodnocení využití finančního
nástroje v IROP.

300 080 Kč;
dle objednávek

Ing. Karla Šlechtová

955 900 Kč;
dle smlouvy CES 5328

Ing. Karla Šlechtová

Zpracování právního rozboru –
specifika bytového spoluvlastnictví
a SVJ ve vztahu k veřejnému právu,
zejména stavebním předpisům.

50 000,00 Kč
jednorázově

Ing. Karla Šlechtová

Zhotovení vstupních analýz pro
zpracování závěrečné zprávy RIA pro
nový zákon o veřejných zakázkách na
základě příslušných pravidel pro
zpracování RIA.
Zpracování zprávy CIA k návrhu
nového ZVZ, příp. další úpravy
a opravy zprávy CIA na základě
připomínek vznesených
v mezirezortním připomínkovém řízení.
Vyhotovení statistických vstupů do RIA
k četnosti jednotlivých řízení, k hodnotě

jednorázově,
obj. č. 512/2015,
229 900 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

jednorázově,
obj. č. 667/2015,
36 300 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

jednorázově,
obj. č. 743/2015,

Ing. Karla Šlechtová
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Poradenství v oblasti
systémů managementu
kvality.
SERVIS Hospodářské Podpora řídícím orgánům
komory Prahy
při zvyšování prevence
IČ: 25638050
chyb a nedostatků
rizikových projektů
podpořených z prostředků
evropských fondů,
zajištění kapacity
a odbornosti potřebné pro
identifikaci nedostatků,
návrh opatření k jejich
eliminaci a pro jejich
implementaci
a vyhodnocení.
Europace s.r.o.
Předmětem veřejné
Brno
zakázky byly služby
IČ: 28314638
v podobě zpracování
podkladů k metodickému
doporučení, které mají
upravovat pravidla
v oblasti veřejné podpory,
a to se zaměřením na
programové období
2014–2020.
Deloitte
Příprava dokumentu
Advisory, s.r.o.
analýzy pro tvorbu
Karolínská 654/2,
elektronického nástroje
Praha 8, PSČ 186 00
podpory projektového
IČ: 27582167
řízení v rozsahu dle
NOSTA-HERTZ,
s.r.o.

VZ, k zakázkám malého rozsahu,
jednacím řízení bez uveřejnění a dalších
souvisejících statistik vztahujících
se k RIA, včetně jejich zhodnocení
a dopadu na prostředí veřejných
zakázek.
Zajištění interních auditů QMS.

217 800 Kč

max. 47 tis. Kč za rok
vyplaceno 11 616 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Realizace podpory řídícím orgánům
spočívá ve zjišťování stavu realizace
projektů, identifikaci nedostatků a chyb
u projektů, které byly řídícím orgánem
identifikované jako rizikové. Zjišťování
stavu realizace projektů se děje
prostřednictvím inspekčních návštěv
realizovaných kvalifikovanými
odborníky u příjemce a následné
metodické pomoci. O výsledcích
zjištění a návrzích nápravných
opatřeních je informován ŘO.

plnění dle smlouvy
CES 4950
(uzavřena 1. 7. 2013)

Ing. Kamil Jankovský

Výstupy zakázky měly sloužit pro
nastavení jednotného metodického
prostředí v oblasti veřejné podpory
a měly být jedním ze základních
předpokladů snížení rizika navracení
či neproplacení prostředků EU
v programovém období 2014–2020
v důsledku nedodržování
odpovídajících pravidel veřejné
podpory.
Příprava dokumentu analýzy pro tvorbu
elektronického nástroje podpory
projektového řízení v rozsahu dle
procesů Metodiky projektového řízení,
zpracování formou Use Case (případů

Plnění dle smlouvy
CES 5229
(uzavřena 20. 12. 2013)

za 1. pololetí proplaceno
775 000 Kč bez DPH
937 750 Kč vč. DPH

Mgr. František Lukl, MPA

za 1. pololetí proplaceno
194 162,50 Kč bez DPH
234 936,63 Kč vč. DPH

Objednávka: 2519/2014
Příprava analýzy pro
tvorbu elektronického
nástroje

Ing. Karla Šlechtová
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DIČ: CZ27582167

Deloitte
Advisory, s.r.o.
Karolínská 654/2,
Praha 8, PSČ 186 00
IČ: 27582167
DIČ: CZ27582167

Naviga 4, s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8, ČR
IČ: 26756102
DIČ: CZ26756102

AQE advisors, a.s.
Třída Kpt. Jaroše
1944/31
602 00 Brno 2
IČ: 26954770
DIČ: CZ26954770

procesů Metodiky
projektového řízení.

užití) popisujících aktéry (uživatele
systému), základní sekvence kroků
realizace, resp. Interakce mezi
uživatelem a systémem, zpracování
životního cyklu základních datových
entit, zpracování toku a základního
popisu obrazovek, zpracování popisu
integrace na okolní informační systémy.
Konzultační a metodická
Zpracování dokumentu „Písemná
podpora při pilotním
zpráva „Facilitace“ (etapa Evaluace)“,
spuštění projektové
který shrnuje návrh celého systému
kanceláře a jeho účast
projektového řízení, postup jeho
v následujících aktivitách: implementace a nastavení průběžné
konání kontrolních
evaluace systému projektového řízení,
projektových dnů za
zpráva vychází z poznatků kontrolních
účelem získání zpětné
a konzultačních dnů projektu
vazby o postupu a
a z poznatků nabytých během
úspěšnosti implementace
poskytování konzultační a metodické
projektového řízení.
podpory.
Analýza zhodnocení
Zpracování analýzy současného stavu
administrativní kapacity
projektu NIP a variantní analýzy
v období 2007–2013.
budoucího stavu ve variantách pro
pokračování a zastavení realizace
projektu, vč. multikriteriálního
porovnání důsledků obou variant dle
nabídky ze dne 5. 2. 2015.
Zhotovení grafického
Vytvoření grafického návrhu a
návrhu a vytvoření
vytvoření webových stránek projektu,
webových stránek
vytvoření testovací verze a zavedení
projektu, návrh a vytvoření diskusního fóra, zavedení e-learningové
webových stránek
aplikace, e-learningového kurzu včetně
projektu, návrh a vytvoření závěrečného testu.
testovací verze a zavedení
diskusního fóra pro
Fáze „Evaluace“ zahrnuje pilotní
stavební úředníky, návrh,
provoz webových stránek projektu a
vytvoření, včetně testovací výstupem je upravený a plně funkční
verze a zavedení
webový portál – webové stránky
e-learningové aplikace,
projektu, diskusní fórum a e-

235 950 Kč vč. DPH

Smlouva o dílo
Číslo v CES: 5295

Mgr. et Mgr. Věra Jourová

216 590 Kč vč. DPH

Objednávka:
259/2015

Ing. Karla Šlechtová

199 650 Kč vč. DPH

Smlouva o dílo
Číslo v CES: 5320

Mgr. et Mgr. Věra Jourová

Vytvoření webového
portálu
185 328,40 Kč vč. DPH
Fáze „Evaluace“
79 860 Kč vč. DPH
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Asociace institucí
vzdělávání dospělých
ČR, o. s.
Karlovo náměstí
14/292,
120 00 Praha 2
IČ: 15886301
DIČ: CZ15886301
Ing. Karel Novák

Ing. Renata Klímová

průběžná evaluace
webového portálu,
vč. zapracování
změnových požadavků
tak, aby byl dlouhodobě
udržitelný
Zpracování nástroje na
zhodnocení dopadu
projektu „Vzdělávání
stavebních úředníků“,
efektivnosti jeho využití
a zpracování evaluačních
zpráv.

learningová aplikace.

Vytvořen nástroj na zhodnocení dopadu
projektu „Vzdělávání stavebních
úředníků“ efektivnosti jeho využití
a zpracování evaluačních zpráv.

Objednávka: 616/2015

Znalec z oboru oceňování
movitých věcí, ekonomika,
odvětví ceny a odhady
textilií všeho druhu,
bytového zařízení
a z oboru textilie.

Zpracovávání znaleckých posudků
na movitý majetek MMR (kancelářská
technika, nábytek, mobilní telefony)
jako podklad pro majetkovou komisi
MMR.

Jednorázově za
jednotlivé posudky dle
rozsahu a potřeby, není
uzavřena smlouva,
podepisují se jednotlivé
objednávky

Znalec v oborech
stavebnictví a ekonomika,
certifikovaný odhadce
nemovitostí.

Ing. Karla Šlechtová

180 000 Kč vč. DPH

45 980 Kč
(obj. ze dne 17. 3. 2015)
42 350 Kč
(obj. ze dne 17. 3. 2015)
21 780 Kč
(obj. ze dne 17. 3. 2015)
42 250 Kč
(obj. ze dne 18. 3. 2015)
Zpracování znaleckých posudků na
Jednorázově za
nemovitý majetek jako podklad pro
jednotlivé posudky dle
majetkovou komisi a za účelem
rozsahu a potřeby, není
realizace veřejných dražeb. Pasportizace uzavřena smlouva,
nemovitostí pro zavedení do účetnictví
podepisují se jednotlivé
majetku MMR.
objednávky

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

28 000 Kč
(obj. č. 122/2015)
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Ing. Dagmar Lébová

GOLDSILVER

Znalec v oboru
stavebnictví a ekonomika,
odvětví odhady
nemovitostí.

Poradenská činnost –
technické zabezpečení
prostor a technických
zařízení.

Název
Strelička & Partners
advokátní
kancelář, s.r.o.

Typ závazku
Právní rozklad dle
objednávky.

JUDr. Jindřich Vítek,
Ph.D., Advokátní
kancelář Erhartová
Vítek, Praha 2

Objednávka.

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář,
s. r. o., JUDr. Vilém

Objednávka.

Zpracování znaleckých posudků na
nemovitý majetek jako podklad pro
majetkovou komisi a za účelem
realizace veřejných dražeb.

Poradenská činnost – technické
zabezpečení prostor a technických
zařízení St. nám. a Na Příkopě.

10 000 Kč
(obj. č. 846/2015)
24 000 Kč
(obj. č. 940/2015)
Jednorázově za
jednotlivé posudky dle
rozsahu a potřeby, není
uzavřena smlouva,
podepisují se jednotlivé
objednávky
15 000 Kč
(obj. č. 230/2015)
6 000 Kč.
(obj. č. 818/2015)
Objednávka 161/2015

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

96 800 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby
Finanční plnění
Nezávislý právní rozklad a stanovisko
Celková částka za právní
k uzavírání dodatků ke smlouvám
služby: 113 135 Kč vč.
projektu Národní systém kvality služeb DPH
cestovního ruchu v ČR ve vztahu
k zákonu č. 137/2006 Sb. a posouzení
správnosti provedených změn
ve smlouvách.
Posouzení textu návrhu nového zákona jednorázově,
o veřejných zakázkách z těchto aspektů: obj. č. 489/2015,
věcná a terminologická správnost textu 181 500 Kč vč. DPH
a související terminologická důslednost,
systematika ustanovení a její logika.
Posouzení textu návrhu nového ZVZ
jednorázově,
z těchto aspektů: věcná
obj. č. 491/2015,
a terminologická správnost textu
181 500 Kč vč. DPH

Obchodní vztah vznikl za:
Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
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Podešva, LLM,
Praha 4

MT Legal, advokátní
kancelář, Mgr. Tomáš
Machurek, Praha 1

Objednávka.

Kocián Šolc Balaštín,
Advokátní
kancelář, s. r. o.,
Praha 1

Objednávka.

Havel, Holásek 
Partners s.r.o., AK,
Praha 1

Objednávka.

Havel, Holásek 
Partners s.r.o., AK,
Praha 1

Objednávka.

MT Legal, advokátní
kancelář, Mgr. Tomáš
Machurek, Praha 1

Objednávka.

a související terminologická důslednost,
systematika ustanovení a její logika;
posouzení bude předáno objednateli
formou komentářů v testu a dále
doplněno o nezbytný obecný komentář.
Posouzení textu návrhu nového ZVZ
z těchto aspektů: věcná
a terminologická správnost textu
a související terminologická důslednost,
systematika ustanovení a její logika;
posouzení bude předáno objednateli
formou komentářů v textu a dále
doplněno o nezbytný obecný komentář.
Posouzení textu návrhu nového ZVZ
z těchto aspektů: věcná
a terminologická správnost textu
a související terminologická důslednost,
systematika ustanovení a její logika;
posouzení bude předáno objednateli
formou komentářů v textu a dále
doplněno o nezbytný obecný komentář.
Posouzení textu návrhu nového ZVZ
z těchto aspektů: věcná
a terminologická správnost textu
a související terminologická důslednost,
systematika ustanovení a její logika;
posouzení bude předáno objednateli
formou komentářů v textu a dále
doplněno o nezbytný obecný komentář.
Zhotovení doplňujících právních vstupů
do RIA z pohledu možností odchýlení
členského státu od dikce směrnice EU
v rámci dispozic, které tato směrnice
dává.
Právní rozbor smluvního zajištění
příslušných licenčních oprávnění
zadavatele v rámci veřejné zakázky
Aplikace MS2014+.

jednorázově,
obj. č. 492/2015,
181 500 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

jednorázově,
obj. č. 493/2015,
181 500 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

jednorázově,
obj. č. 599/2015,
181 500 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

jednorázově,
obj. č. 742/2015,
217 800 Kč

Ing. Karla Šlechtová

jednorázově,
obj. č. 806/2015,
36 300 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová
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Havel, Holásek 
Partners s.r.o., AK,
Praha 1

Objednávka.

JUDr. Josef Macek*

Smlouva o poskytování
právních služeb
(CES 3270).
Smlouva o poskytování
právních služeb
(CES 2810).
Smlouva o poskytování
právní pomoci
(CES 4730, 4991).
Smlouva o poskytování
právních služeb
(CES 2779).
Smlouva o poskytování
právních služeb
(CES 3158).
Smlouva o poskytování
právních služeb
(CES 4373).
Rámcová smlouva
o poskytování právních
služeb (CES 4676).

JUDr. Jan Mareček*

JUDr. Jan Kocina*
JUDr. Jaromír Bláha*
AK Kříž s.r.o.*
Mgr. Ivana Stluková*

Dopracování RIA a příprava podkladů
pro vypořádání připomínek vč. návrhu
znění vypořádání k předmětným
připomínkám k návrhu nového zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Rozkladová komise ministra.
Rozkladová komise ministra ve sporech
před soudem.
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (2 kauzy).
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (2 kauzy).
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (2 kauzy).
Zastupování MMR v trestním řízení
proti RNDr. O. Dvořákovi, CSc.
sp. zn. 43 T 17/2006 (1 kauza).
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (2 kauzy).

ROWAN LEGAL,
AK s.r.o.
MT Legal s.r.o., AK
AK Němec, Bláha a
Navrátilová, s.r.o.
Vyroubal, Krajhanzl
Školout, AK, s.r.o.*
* Pozn.: Uvedení advokáti zastupují ministerstvo ve starých kauzách do jejich ukončení.

jednorázově,
obj. č. 1138/2015,
229 900 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

cca 40 tis. Kč/rok
v I. pol. 2015 čerpáno
19 500 Kč
cca 40 tis. Kč/rok
v I. pol. 2015 čerpáno
26 015 Kč
cca 15 tis.Kč/rok
v I. pol. 2015 čerpáno
0 Kč
½ advokátního tarifu
v I. pol. 2015 čerpáno
99 644 Kč
½ advokátního tarifu
v I. pol. 2015 čerpáno
89 431 Kč
2 800 Kč/hod.
v I. pol. 2015 čerpáno
49 126 Kč
v I. pol. 2015 čerpáno
16 002 Kč

Ing. Jiří Paroubek
JUDr. Pavel Němec
Ing. Kamil Jankovský
JUDr. Pavel Němec
Ing. Jiří Paroubek
Jiří Čunek
Ing. Rostislav Vondruška

Souhrn vyplacených finančních prostředků za I. pololetí roku 2015: 10 713 812,23 Kč vč. DPH.
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