Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
I. pololetí roku 2014

Název orgánu
PS DOHODA
Pracovní skupina
pro přípravu
Dohody
o partnerství
2014–2020

Poradní orgány
Člen orgánu
Předseda – 1. náměstek ministryně pro
místní rozvoj;
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
ředitelka úseku řízení kohezní politiky.
Členové:
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj –
Národního orgánu pro koordinaci,
2 zástupci Ministerstva financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce Úřadu vlády,
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání – vedoucí vyjednávacího
týmu programu,
zástupce ŘO OP Doprava – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Ţivotní prostředí –
vedoucí vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR –
vedoucí vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Technická pomoc –
vedoucí vyjednávacího týmu programu,
zástupci ŘO a NO k programům
přeshraniční spolupráce – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO Programu rozvoje venkova
– vedoucí vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Rybářství – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
Generální sekretář pro
konkurenceschopné podniky, výzkum,
inovace, efektivní veřejnou správu
a zaměstnanost a vzdělávání
(vč. zmocněnce pro znalostní
trojúhelník),
Generální sekretář pro trh práce
a vzdělávání a boj s chudobou,
Generální sekretář pro páteřní
infrastrukturu,
Generální sekretář pro integrovaný rozvoj
území,

Předmět činnosti
Odměna
Pracovní skupina pro přípravu
0 Kč
Dohody o partnerství 2014–2020
projednává rozpracování
a dopracování Dohody
o partnerství do konečné podoby
ve všech částech dle poţadavků
EK na obsah Dohody
o partnerství dle nařízení EU.
Tato platforma zároveň
projednává dokumenty týkající
se Dohody o partnerství a jejího
vyjednávání s Evropskou
komisí, jako je například
vypořádání připomínek EK.
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Generální zmocněnec pro inovativní
finanční nástroje,
zástupce Asociace krajů ČR,
zástupce Svaz měst obcí ČR,
veřejný ochránce práv.

PS PROGRAMY
Pracovní skupina
k rozpracování
programů
2014–2020

Hosté PS Dohoda:
zástupce ministerstva zahraničních věcí,
zástupce ministerstva obrany,
zástupce ministerstva vnitra,
zástupce ministerstva spravedlnosti,
zástupce ministerstva zdravotnictví,
zástupce ministerstva kultury,
zástupce Úřadu vlády – ministra pro
lidská práva, rovné příleţitosti
a legislativu,
zástupce Sdruţení místních
samospráv ČR,
zástupce Českého statistického úřadu,
zástupce Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace,
zástupce sítě NNO,
zástupce Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách,
zástupce Hospodářské komory ČR,
zástupce Svazu průmyslu a dopravy,
zástupce Rady vlády pro výzkum,
vývoj a inovace,
zástupce Rady vlády pro
konkurenceschopnost a informační
společnost,
zástupce Legislativní rady vlády,
zástupce Technologické agentury ČR,
zástupce Českomoravské konfederace
odborových svazů,
zástupce Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů,
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěţe,
zástupce Národní sítě místních akčních
skupin,
zástupce Svazu obchodu a cestovního
ruchu,
v případě potřeby další partneři.
Předseda – zástupce MMR-NOK –
ředitelka úseku řízení kohezní politiky;
místopředseda – ředitelka Odboru
přípravy programového období
2014–2020 (zástupce MMR-NOK).
Členové:
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj –
Národního orgánu pro koordinaci,
2 zástupci Ministerstva financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),

Pracovní skupina k rozpracování
programů 2014–2020
projednává rozpracování
programů pro všechny ESI
fondy, a to v návaznosti na
Metodický pokyn pro přípravu
programových dokumentů
2014–2020,
projednává dopracování
programů do konečné podoby ve

0 Kč
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PS IPÚD
Pracovní skupina
k integrovaným
přístupům
a územní dimenzi

PS MS2014+
Pracovní skupina
pro přípravu
jednotného
monitorovacího
systému

zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost,
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání,
zástupce ŘO OP Doprava,
zástupce ŘO OP Ţivotní prostředí,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program,
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR,
zástupce ŘO OP Technická pomoc,
zástupci ŘO a NO k programům
přeshraniční spolupráce,
zástupce ŘO Programu rozvoje venkova,
zástupce ŘO OP Rybářství,
v případě potřeby další partneři.
Předseda – zástupce MMR – ředitelka
odboru rozvoje a strategie regionální
politiky;
místopředseda – zástupce MMR-NOK
(odbor přípravy programového období
2014–2020).
Členové:
zástupce MMR-NOK,
2 zástupci Ministerstva financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost,
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání,
zástupce ŘO OP Doprava,
zástupce ŘO OP Ţivotní prostředí,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program,
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR,
zástupce ŘO OP Technická pomoc,
zástupci ŘO a NO k programům
přeshraniční spolupráce,
zástupce ŘO Programu rozvoje venkova,
zástupce ŘO OP Rybářství,
zástupce Asociace krajů ČR,
zástupci jednotlivých krajů ČR,
zástupce Svazu měst a obcí ČR,
zástupce Sdruţení místních samospráv,
zástupce Národní sítě Místních akčních
skupin ČR,
v případě potřeby další partneři.
Předseda – zástupce MMR-NOK –
ředitelka odboru správy monitorovacího
systému;
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
vedoucí oddělení přípravy nového
programového období.
Členové:

všech částech dle poţadavků EK
na obsah programů.

Pracovní skupina
0 Kč
k integrovaným přístupům
a územní dimenzi
nastavuje postupy umoţňující
promítnout územní dimenzi do
všech relevantních programů,
nastavuje postupy umoţňující
čerpat finanční prostředky
z různých prioritních os různých
programů na realizaci Strategií
pro ITI, IPRÚ a CLLD, včetně
systému koordinace specifických
výzev jednotlivých programů
pro realizaci výše zmíněných
strategií,
spolupracuje s řídicími orgány
při nastavení řídicích
a kontrolních postupů včetně
vlastních,
připravuje mechanismus
průběţného sledování
skutečných výsledků, jejich
vyhodnocování a systém návrhů
případných změn systému.

Pracovní skupina pro přípravu
jednotného monitorovacího
systému
definuje pravidla a postupy
k uţívání jednotného
monitorovacího systému pro
programové období 2014–2020

0 Kč
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zástupci MMR-NOK,
zástupci Ministerstva financí (Platební
a certifikační orgán, Auditní orgán),
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost,
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání,
zástupce ŘO OP Doprava,
zástupce ŘO OP Ţivotní prostředí,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program,
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR,
zástupce ŘO OP Technická pomoc,
zástupci ŘO a NO k programům
přeshraniční spolupráce,
zástupce ŘO Programu rozvoje venkova,
zástupce ŘO OP Rybářství,
v případě potřeby další partneři.

MEPS
Meziresortní
expertní poradní
skupina

OS JMP
Oponentní
skupina pro
vytvoření
jednotného
metodického
prostředí

(dále jen MS2014+) dle
definovaných oblastí
a příslušných modulů (aktéři,
role, číselníky, správa,
workflow, apod.),
definuje pravidla, postupy
a formy pro komunikaci
subjektů zapojených do
implementace,
definuje detailní postupy
a nástroje pro registraci, správu,
monitorování, a vytěţování dat
v definovaných procesech
evidovaných v MS2014+
v jednotlivých kapitolách,
definuje pravidla provozu
systému MS2014+ v rámci
Service Desk,
definuje pravidla pro monitoring
plnění cílů Dohody o partnerství
v MS2014+, včetně postupů pro
jejich plánování
a vyhodnocování v MS2014+.
Předseda – 1. náměstek ministryně pro
Meziresortní expertní poradní
0 Kč
místní rozvoj;
skupina projednává metodické
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
dokumenty, které jsou určeny
ředitelka úseku řízení kohezní politiky.
pro subjekty implementační
Členové:
struktury v následujících
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – metodických oblastech –
Národního orgánu pro koordinaci a věcně evaluace, zásady tvorby
příslušných útvarů Ministerstva pro
a pouţívání indikátorů pro
místní rozvoj,
monitoring a evaluaci, příprava
zástupce Ministerstva financí (Platební
programových dokumentů,
a certifikační orgán a Auditní orgán),
způsobilost výdajů a jejich
zástupce Ministerstva průmyslu
vykazování, řízení rizik, pravidla
a obchodu,
monitorování, projekty
zástupce Ministerstva práce a sociálních
vytvářející příjmy, realizace
věcí,
integrovaných přístupů, příprava
zástupci Ministerstva zemědělství,
řídicí dokumentace programů,
zástupce Ministerstva školství, mládeţe
veřejná podpora, implementace
a tělovýchovy,
finančních nástrojů, řízení
zástupce Ministerstva dopravy,
výzev, výběr a hodnocení
zástupce Ministerstva ţivotního prostředí, projektů, zadávání zakázek,
zástupce Hlavního města Prahy,
revize programů, ukončování
zástupce Asociace krajů,
programů, monitorování procesů
v případě potřeby další partneři.
v MS2014+, publicita ESI
fondů, aj.
Předseda – 1. náměstek ministryně pro
Oponentní skupina pro vytvoření 0 Kč
místní rozvoj;
jednotného metodického
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
prostředí oponuje připravené
ředitelka úseku řízení kohezní politiky.
metodické dokumenty
Členové:
v jednotlivých metodických
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – oblastech.
Národního orgánu pro koordinaci,
zástupce Konfederace
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PS VP
Pracovní skupina
k problematice
veřejné podpory

zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR,
zástupce Svazu měst a obcí ČR,
zástupce Sdruţení 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 Svazu místních samospráv,
zástupce České bankovní asociace,
v případě potřeby další partneři.
Předseda – zástupce MMR-NOK – ředitel
odboru rozpočtu;
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
vedoucí oddělení finančního řízení
programů EU;
místopředseda – ředitel odboru veřejné
podpory Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěţe;
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
ředitelka odboru přípravy programového
období 2014–2020.
Členové:
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěţe (odboru veřejné podpory),
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj –
oddělení finančního řízení programů EU,
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj –
Národního orgánu pro koordinaci,
2 zástupci Ministerstva financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost,
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání,
zástupce ŘO OP Doprava,
zástupce ŘO OP Ţivotní prostředí,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program,
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR,
zástupce ŘO OP Technická pomoc,
zástupci ŘO a NO k programům
přeshraniční spolupráce,

Pracovní skupina k problematice
veřejné podpory projednává
implementaci pravidel veřejné
podpory a pravidla podpory
malého rozsahu (de minimis),
zajišťuje odbornou přípravu
a informovanost zaměstnanců
implementační struktury
v problematice veřejné podpory
a plní další úkoly spojené
s plněním předběţných
podmínek v oblasti veřejné
podpory.

0 Kč
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PS VZ
Pracovní skupina
k problematice
veřejných
zakázek

EPOS
Expertní poradní
skupina pro
budoucnost
kohezní politiky

zástupce ŘO Programu rozvoje venkova,
zástupce ŘO OP Rybářství,
zástupce Úřadu vlády ČR,
zástupce Svazu měst a obcí ČR,
zástupce Asociace krajů ČR,
v případě potřeby další partneři.
Předseda – zástupce MMR – ředitel
odboru práva veřejných zakázek
a koncesí;
místopředseda – zástupce MMR-NOK –
ředitelka odboru přípravy programového
období 2014–2020.
Členové:
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj –
Národního orgánu pro koordinaci,
2 zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
– odboru práva veřejných zakázek
a koncesí,
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj –
odboru elektronizace veřejných zakázek
a koncesí,
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěţe,
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost,
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání,
zástupce ŘO OP Doprava,
zástupce ŘO OP Ţivotní prostředí,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program,
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR,
zástupce ŘO OP Technická pomoc,
zástupci ŘO a NO k operačním
programům přeshraniční spolupráce,
zástupce ŘO Programu rozvoje venkova,
zástupce ŘO OP Rybářství 2014–2020,
zástupce Úřadu vlády ČR,
2 zástupci Ministerstva financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce Svazu měst a obcí ČR,
zástupce Asociace krajů ČR,
v případě potřeby další partneři.
EXPERTI:
S ohledem na proběhlé volby do
Evropského parlamentu se seznam
expertů aktualizuje.
MMR:
Daniel Braun (předseda EPOS,
1. náměstek ministryně),
Olga Letáčková (zástupkyně předsedy
EPOS, ředitelka úseku řízení kohezní
politiky),

Pracovní skupina k problematice
veřejných zakázek je zřízena za
účelem koordinace
a projednávání společného
průběţného zajišťování plnění
obecné předběţné podmínky
Evropské komise „B.4 Zadávání
veřejných zakázek – Existence
opatření pro účinné uplatňování
právních předpisů EU týkajících
se zadávání veřejných zakázek
v oblasti společného
strategického rámce pro ESI
fondy“ ve smyslu plnění
povinností stanovených v článku
19 Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 ze dne
17. 12. 2013 a v příloze XI
citovaného nařízení. Pracovní
skupina plní další úkoly spojené
s plněním předběţných
podmínek Evropské komise
v oblasti zadávání veřejných
zakázek.

0 Kč

Expertní poradní skupina je
poradním orgánem ministerstva
pro místní rozvoj, sloţená
z odborníků – významných
osobností, a slouţí k diskusím,
výměně zkušeností, podávání
námětů, komentářů a oponentuře
textů a jiných dokumentů
vztahujících se ke kohezní
politice EU, a to na úrovni ČR
i EU. Členové EPOS se

0 Kč
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Daniela Grabmüllerová (ředitelka odboru
evropských záleţitostí).

PKS
Parlamentní
konzultační
skupina pro
budoucnost
kohezní politiky
(Sloţení tohoto
poradního orgánu
MMR prochází
nyní procesem
aktualizace.)

MPS
Meziregionální
poradní skupina
MMR pro
budoucnost
kohezní politiky

POSLANCI A SENÁTOŘI:
Jaroslav Klaška (poslanec),
Václav Horáček (poslanec),
Roman Sklenák (poslanec),
Milada Halíková (poslanec),
Roman Línek,
Marek Benda (senátor),
Radim Fiala (senátor),
Josef Táborský (senátor),
Miloš Vystrčil (senátor),
Radko Martínek (senátor),
Jan Horník (senátor),
Vladimír Dryml (senátor).
MMR:
Daniel Braun (předseda, 1. náměstek
ministryně).
Členové:
Olga Letáčková (ředitelka úseku řízení
kohezní politiky),
Daniela Grabmüllerová (ředitelka odboru
evropských záleţitostí),
Rostislav Mazal (odbor řízení operačních
programů),
Jelena Kriegelsteinová (ředitelka odboru
rozvoje a strategie regionální politiky),
Jiří Horáček (ředitel odboru evropské
územní spolupráce),
Vlastimil Fidler (ředitel odboru práva
veřejných zakázek a koncesí),
Jaroslav Kubečka (odbor evropských
záleţitostí).
Náměstek ministryně pro místní rozvoj
(předseda MPS),
ředitelka úseku řízení kohezní politiky
(místopředsedkyně MPS),
pracovník odboru evropských záleţitostí
(tajemník MPS).
Členové:
ředitelé odboru evropských záleţitostí,
odboru rozvoje a strategie regionální
politiky, odboru evropské územní
spolupráce a odboru řízení a koordinace
NSRR.
Náhradníci:
zástupce Hlavního města Prahy (člen
a náhradník),
zástupce Středočeského kraje

vyjadřují k návrhům
ministerstva pro místní rozvoj
v oblasti kohezní politiky
a předkládají náměty týkající se
struktury, priorit a principů
kohezní politiky pro programové
období 2014–2020.
Parlamentní konzultační skupina 0 Kč
pro kohezní politiku EU slouţí
jako externí platforma sloţená
z poslanců a senátorů; je určena
k politické diskusi se zástupci
ministerstva o strategických
dokumentech pro jednání na
úrovni ČR i EU, které se
vztahují k tématu kohezní
politiky EU.

Důvodem zaloţení této poradní
skupiny bylo dostatečné
zapojení krajů ČR do debat
o podobě kohezní politiky.
MMR s kraji konzultuje
stanoviska ČR k této
problematice, stejně tak jako
dílčí pozice, které zástupci
MMR obhajují v Bruselu při
vyjednávání v Radě EU. Cílem
je také větší vypovídací hodnota
těchto pozic a tím i silnější
mandát. Role MMR spočívá ve
vedení debaty, shrnutí závěrů,
vypracování společných
stanovisek k dílčím problémům

0 Kč
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(člen a náhradník),
zástupce Jihočeského kraje
(člen a náhradník),
zástupce Plzeňského kraje
(člen a náhradník),
zástupce Karlovarského kraje
(člen a náhradník),
zástupce Ústeckého kraje
(člen a náhradník),
zástupce Libereckého kraje
(člen a náhradník),
zástupce Královéhradeckého kraje
(člen a náhradník),
zástupce Pardubického kraje
(člen a náhradník),
zástupce Kraje Vysočina
(člen a náhradník),
zástupce Jihomoravského kraje
(člen a náhradník),
zástupce Olomouckého kraje
(člen a náhradník),
zástupce Moravskoslezského kraje
(člen a náhradník),
zástupce Zlínského kraje
(člen a náhradník).

PS ŘKV
Pracovní skupina
Řídícího a
koordinačního
výboru pro
budoucnost
kohezní politiky

Předseda – 1. náměstek ministryně,
zástupce předsedy – ředitelka úseku
řízení kohezní politiky.
Členové:
Odbor evropských záleţitostí
(člen a jeho náhradník),
Odbor řízení a koordinace NSRR
(člen a jeho náhradník),
Odbor analýz a strategie
(člen a jeho náhradník),
Odbor evropské územní spolupráce
(člen a jeho náhradník),
Odbor rozvoje a strategie regionální
politiky (člen a jeho náhradník),
tajemník – zástupce Odboru evropských
záleţitostí,
zástupce Úřadu vlády – útvaru pro
evropské záleţitosti (2 členové
2 náhradníci),
zástupce Ministerstva financí (2 členové
2 náhradníci),
zástupce Ministerstva průmyslu
a obchodu (člen a jeho náhradník),
zástupce Ministerstva práce a sociálních
věcí (člen a jeho náhradník),
zástupce Ministerstva dopravy

a jejich prezentace na dalších
fórech. Výstupy skupiny jsou:
vzájemná informovanost
o situaci v krajích, stejně tak
jako o situaci na evropské úrovni
včetně aktuálního dění v oblasti
kohezní politiky. Setkání
skupiny probíhají ad hoc cca
3 – 4x do roka a na základě
aktuálně projednávané agendy
v Radě EU. Členové této
pracovní skupiny analyzují
dokumenty EU, ČR a dalších
členských států EU, které
souvisejí s kohezní politikou
EU z hlediska působnosti
instituce, která je vyslala,
a zpracovávají k nim stanoviska
pro odborný útvar MMR, do
jehoţ působnosti patří agenda
kohezní politiky EU. Členové
také mohou předkládat své
návrhy a podněty na
formulování pozice ČR ke
kohezní politice EU. Pracovní
skupina také projednává
předloţené návrhy rámcových
pozic ČR týkající kohezní
politiky MMR.
Pracovní skupina analyzuje
0 Kč
dokumenty EU, ČR a dalších
členských států EU, které
souvisejí s kohezní politikou
EU z hlediska působnosti
instituce, která je vyslala
a zpracovávají k nim stanoviska
pro odborný útvar MMR, do
jehoţ působnosti patří agenda
kohezní politiky EU. Členové
také mohou předkládat své
návrhy a podněty na
formulování pozice ČR ke
kohezní politice EU. Pracovní
skupina také projednává
předloţené návrhy rámcových
pozic ČR týkající se kohezní
politiky MMR.
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(člen a jeho náhradník),
zástupce Ministerstva ţivotního prostředí
(člen a jeho náhradník),
zástupce Ministerstva školství, mládeţe
a tělovýchovy (člen a jeho náhradník),
zástupce Ministerstva zemědělství (člen
a jeho náhradník),
zástupci Asociace krajů (3 členové
3 náhradníci),
zástupce Svazu měst a obcí (člen a jeho
náhradník),
zástupce Svazu průmyslu a dopravy (člen
a jeho náhradník),
zástupce Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů (člen a jeho náhradník),
zástupce Českomoravské konfederace
odborových svazů (2 členové
2 náhradníci),
zástupce Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace (člen a jeho
náhradník),
zástupce Rady pro výzkum, vývoj
a inovace (člen a jeho náhradník),
zástupce Stálého zastoupení ČR při EU
v Bruselu (člen a jeho náhradník).

Ministr
Ministryně pro
místní rozvoj

Jméno a příjmení
Ing. Věra
Fleischmannová

Poradci
Předmět činnosti
poradce – EU fondy

Ing. Petr Kučera

poradce – ICT, centrální nákupy
a veřejné zakázky

Ing. František
Konečný, Ph.D.

poradce – stavební právo,
stavební zákon

Ing. David Koppitz

poradce – územní rozvoj, EU
fondy

NCSS o.p. zastoupené
Ing. Petrem Víškem

poradenství – sociální bydlení

Oţivení o.s.
zastoupené
Mgr. Martinem
Kameníkem
Bc. Edita Stejskalová

poradenství – veřejné zakázky,
Projekt Rekonstrukce státu

Petr Andrle

poradce – publicistika, územní
rozvoj

poradce – standardizace
sociálního bydlení

Odměna
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
87 975 Kč
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
106 425 Kč
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
70 200 Kč
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
99 450 Kč
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
94 725 Kč
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
33 800 Kč
přímá objednávka:
12 000 Kč bez DPH
jednorázově
smlouva:
400 Kč/hod. bez DPH =
64 400 Kč
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Mgr. David Roţánek

poradce – vládní agenda,
korespondence, komunikace,
styk s veřejností

Ing. Romana
Zelenková

poradce pro zajištění expertní
podpory při přípravě PPS Sasko
– ČR 2014–2020
poradce pro zajištění expertní
podpory při přípravě PPS ČR –
PR 2014–2020
nezávislý posuzovatel koncepcí
CR v rámci VŘ na pozici
generálního ředitele CzT
a ředitele OCR
bezpečnostní audit IT

Ing. Jiří Škoda
Josef Abrhám

Evţen Teršl

Název
DEAS s.r.o.

Solid4s, s.r.o.

DPČ
278 Kč/hod.
DPČ: 200 Kč/hod.
Celkem: 10 000 Kč
Celkem: 153 104 Kč

Poradenské společnosti
Předmět činnosti
Služby
Nový právní předpis
Zpracování dílčích podkladů
o podrobnostech
k přípravě nového právního
rozúčtování nákladů na
předpisu, konzultace, spolupráce
tepelnou energii na
na přípravě metodiky a účast na
vytápění a nákladů na
schvalovacím procesu.
poskytování teplé vody
mezi konečné spotřebitele.
Poradenství v oblasti
Sluţby technického dozoru
informačních technologií. v oblasti projektového řízení
Aplikace MS2014+.

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.

Ernst & Young
Audit, s.r.o.
IČ: 26704153

DPČ: 250 Kč/hod.
Vyplacená odměna
za 1. pololetí 2014
98 000 Kč hrubého
DPČ
280 Kč/hod.

Poskytování sluţeb
odborné asistence při
výkonu kontrol vybraných
projektů financovaných ze
strukturálních fondů
a Fondu soudrţnosti dle
čl. 13 nařízení Komise
(ES) 1828/2006.

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.
Zpracování posledních výstupů na
základě rámcové smlouvy,
tj. čtvrtletních souhrnných
analytických výstupů za období
říjen – prosinec 2013 pro
jednotlivé řídící orgány a Národní
orgán pro koordinaci.
Zpracování měsíční zprávy

Odměna
110 000 Kč
(vč. DPH)
jednorázově

celkem
610 273,75 Kč
(s DPH)
za 1. pol. 2014 na
základě měsíční
fakturace
plnění dle
smlouvy
CES 4950
stanoveno na:
41 190 000 Kč
bez DPH;
za 1. pololetí
2014 proplaceno
7 198 000 Kč
bez DPH,
8 709 580 Kč
vč. DPH
plnění dle
rámcové smlouvy
CES 4972
stanoveno na:
57 850 000 Kč
bez DPH;
za 1. pololetí
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o stavu realizace zakázky za
prosinec 2013 a podkladů pro
ţádost o platbu.

EEIP, a.s., Praha
IČ: 15891534

EEIP, a.s., Praha
IČ: 15891534

SPF Groupe v.o.s.
Ústí nad Labem
IČ: 25492781

PWC ČR s.r.o. Praha
IČ: 61063029

Naviga 4, s.r.o.

Integra Consulting
s.r.o.

Analýza vlivu ekonomické
krize na implementaci
strukturálních fondů
a Fondu soudrţnosti.

2014 vyčerpáno
156 115 Kč bez
DPH,
188 899,15 Kč
vč. DPH
objednávka

Předmětem analýzy bylo
posouzení vlivu ekonomické krize
na implementaci strukturálních
uhrazeno
fondů a Fondu soudrţnosti ve
155 000 Kč bez
vazbě na čl. 96 obecného nařízení. DPH, 187 550 Kč
vč. DPH
Studie hodnotící přínosy
Zpracování studie bylo zaměřeno objednávka
SF a KP v ČR k 10. výročí na přínosy strukturálních fondů
vstupu ČR do EU.
a kohezní politiky v ČR za období uhrazeno
10 let členství ČR v EU. Studie
354 000 Kč bez
analyzovala přínosy plynoucí
DPH, 428 340 Kč
z implementace kohezní politiky
vč. DPH
a strukturálních fondů pro ČR
včetně představení projektů
spolufinancovaných EU v ČR
v období 2004–2014.
Odborné posouzení návrhu Předmětem plnění bylo odborné
objednávka
Národního číselníku
posouzení Národního číselníku
indikátorů pro programové indikátorů (NČI 2014+) pro
uhrazeno
období 2014–2020.
programové období 2014–2020,
125 000 Kč bez
tj. odborné posouzení návrhu
DPH, 151 250 Kč
indikátorových soustav
vč. DPH
operačních programů ve vazbě na
věcné obsahy intervenční logiky
programu, vytvoření návrhů úprav
metodických konstrukcí
indikátorů,
spolupráce při tvorbě
aktualizovaných verzí NČI 2014+
apod.
Expertní posouzení
Zajištění expertního posouzení
objednávka
metodických dokumentů
metodických dokumentů MMRMMR-NOK z pohledu
NOK z pohledu administrativní
uhrazeno
administrativní zátěţe
zátěţe kladené na subjekty
250 000 Kč bez
kladené na subjekty
implementační struktury.
DPH, 302 500 Kč
implementační struktury.
V rámci expertního posouzení
vč. DPH
byla identifikována mj. hlavní
opatření vedoucí ke zjednodušení
a také opatření, která dle názoru
zpracovatele směřují opačným
směrem. Byly popsány příčiny
a důvody tohoto nastavení
a nezbytnost zavedení daného
metodického opatření.
Externí posouzení
Externí posouzení Společné
36 602,50 Kč
strategie.
komunikační strategie ESI fondů
jednorázově
2014–2020.
v červenci 2014
Předmětem plnění veřejné Zpracování SEA hodnocení pro
uhrazena odměna
zakázky je SEA hodnocení strategické dokumenty je
za 1. etapu
strategického dokumentu
povinnost vyplývající z § 3b,
375 000 Kč bez
11

pro programové období
2014–2020.

Sdruţení HOPEGROUP, s.r.o. +
NAVIGA 4, s.r.o.

IREAS, Institut pro
strukturální politiku,
o.p.s.

BDO CA s.r.o.

GaREP s.r.o.

zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů.

Předmětem plnění veřejné Hodnocení Ex-ante návrhu
zakázky je zpracování
Dohody o partnerství pro
ex-ante hodnocení Dohody programové období 2014–2020.
o partnerství pro
programové období
2014–2020 v souladu
s poţadavky EU.
Předmětem plnění veřejné
zakázky je srovnání
uplatňování zásady
partnerství veřejné správy
a NNO při programování
a implementaci
strukturálních fondů
v programovém období
2007–2013 a evropských
strukturálních
a investičních fondů
v programovém období
2014–2020 s návrhy na
vhodná opatření.
Poradenská a konzultační
činnost.
Poradenská a konzultační
činnost.

Účelem zakázky je přinést
zjištění, která mohou vést
k nastavení optimálního vztahu
mezi státní správou a NNO při
naplňování principu partnerství,
včetně podpůrných opatření, které
mohou odstranit disproporce mezi
oběma spolupracujícími stranami.

Externí finanční audit – Analýza
hospodaření agentury
CzechTourism za rok 2012 –
dokončení auditu
Hodnocení kvality projektů
v NPPCR pro rok 2014.

Bc. Richard Bystřický Poradenská a konzultační
činnost.

Hodnocení kvality projektů
v NPPCR pro rok 2014.

Ing. Kamila
Hrabáková

Poradenská a konzultační
činnost.

Hodnocení kvality projektů
v NPPCR pro rok 2014.

Ing. Iva Hübnerová

Poradenská a konzultační
činnost.

Hodnocení kvality projektů
v NPPCR pro rok 2014.

Institut pro regionální
spolupráci o.p.s.

Poradenská a konzultační
činnost.

Hodnocení kvality projektů
v NPPCR pro rok 2014.

CAUTOR PROJECT
& advising a.s.

Poradenská a konzultační
činnost.

Hodnocení kvality projektů
v NPPCR pro rok 2014.

DPH
Smlouva je
naplňována
průběţně.
uhrazena odměna
za 2. etapu
720 000 Kč bez
DPH
Smlouva je
naplňována
průběţně.
Finanční plnění
proběhne ve
2. polovině roku
2014

183 920 vč. DPH
dle obj.
č. 2122/2013
57 778 Kč
vč. DPH
dle smlouvy
5252 v CES
47 750 Kč
vč. DPH
dle smlouvy
5251 v CES
42 500 Kč
vč. DPH
dle smlouvy
5249 v CES
40 000 Kč
vč. DPH
dle smlouvy
5250 v CES
57 778 Kč
vč. DPH
dle smlouvy
5253 v CES
56 567 Kč
vč. DPH
dle smlouvy
5254 v CES
12

ČVUT
doc. Ing. Václav
Beran, DrSc.
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6
INFRAM, a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha
IČO:25070282

Zpracování čtyř expertních
posudků na ţádosti
o dotaci ze státního
rozpočtu.

Odborné posouzení investičních
záměrů čtyř projektů Libereckého
kraje předloţených v rámci
programu „Obnova obecního
a krajského majetku postiţeného
ţivelní nebo jinou pohromou“.

288 000 Kč
Pozn.: Faktura
vystavena
k 25. 7. 2014,
v 1. pololetí 2014
neproplacena

Zpracování tří expertních
posudků na ţádosti o
dotaci ze státního
rozpočtu.

Posudky ohledně oprávněnosti
a výše stavebních nákladů ţádostí
města Terezín.

RUNICON
Consulting s.r.o.

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Posouzení veřejné zakázky
v rámci projektu o.i. 3.2 IOP.

178 596 Kč
Pozn.: Termín
odevzdání
posudku je
18. 8. 2014,
odměna nebyla
zatím vyplacena
17 600 Kč
jednorázově
v 3/2014

Michal Jarolímek

Ing. Pavel Král, MBA

JUDr. Vladimír
Souček

Ing. Jindřich Korf

Michal Kopečný

Ing. Eduard Hromada

Tomáš Pecha

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Vypracování návrhů smluv
a odůvodnění zakázek k VŘ na
Hodnotitele a experty o.i. 2.1
a 3.4 a Organizaci dětských dnů
a putovní výstavy.
Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.

38 400 Kč
jednorázově
v 6/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
3.4 IOP.

8 000 Kč
jednorázově
v 3/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
3.4 IOP.

8 000 Kč
jednorázově
v 3/2014
a 8 000 Kč
jednorázově
v 6/2014
25 000 Kč
jednorázově
v 3/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.

16 000 Kč
jednorázově
v 3/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.

30 000 Kč
jednorázově
v 4/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.

25 000 Kč
jednorázově
v 3/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.

30 250 Kč
jednorázově
v 4/2014

Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.

29 040 Kč
jednorázově
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Perspia a.s.

IT Cluster, o.s.

O.J.B. SERVICES,
spol. s r.o.
Ing. Viktor Mrňous

KPMG Česká
republika, s.r.o.

Miroslav Kozumplík

Mgr. Ivana Krůţelová

Východočeská
rozvojová s.r.o.
Evropská rozvojová
agentura, s.r.o.

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poskytování software,
poradenství v oblasti
informačních technologií,
zpracování dat, hostingové
a související činnosti
a webové portály.
Ekonomické poradenství.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Poradenské a evaluační
sluţby.

eNovation s.r.o.

Poradenské a evaluační
sluţby.

eNovation s.r.o.

Poradenské a evaluační
sluţby.

HOPE-E.S., v.o.s

Poradenské a evaluační
sluţby.

Hodnocení kvality projektů v o.i.
2.1 IOP.
Odborný oponentní posudek k
zadávací dokumentaci na
Informační systém pro
Holdingový fond SFRB.

v 6/2014
30 250 Kč
jednorázově
v 3/2014
34 848 Kč
jednorázově
v 4/2014

Hodnocení kvality projektů o.i.
2.1 IOP.

25 000 Kč
jednorázově
v 4/2014
Odborný posudek – finální
51 569 Kč
provedení stavebních prací při
jednorázově
revitalizaci veřejného prostranství. v 4/2014
Odborný posudek v oblasti
stavebnictví – místní šetření,
Olomouc, ul. Holická.
Odborný posudek – Identifikace
specifických regionů/oblastí
cestovního ruchu s potřebou
podpory rozvoje.

37 071 Kč
jednorázově
v 6/2014
235 950 Kč
jednorázově
v 1/2014

Odborný posudek – Regionalizace
a vyhodnocení potenciálu a potřeb
hmotného i nehmotného
kulturního odvětví v ČR ve vztahu
k rozvoji cestovního ruchu.
Hodnocení kvality projektů v o.i.
3.4 IOP.

235 950 Kč
jednorázově
v 6/2014

Zpracování materiálu Podpůrné
podklady a zkušenosti Velké
Británie pro nastavení veřejné
podpory v programu IROP.
Poradenské a expertní činnosti při
dopracování Programového
dokumentu IROP.

16 000 Kč
rozděleno na
2 etapy – 3/2014
a 4/2014
121 000 Kč
rozděleno na
2 etapy – 2/2014
a 5/2014
20 158,60 Kč
s DPH uhrazeno
24. 2. 2014
142 659 Kč
s DPH uhrazeno
11. 3. 2014
154 759 Kč
s DPH uhrazeno
11. 3. 2014
290 400 Kč
s DPH uhrazeno
17. 6. 2014
14

Zpracování vybraných částí
programového dokumentu OPTP
2014–2020.
Zpracování hodnocení účinnosti
systému řízení OPTP.
Zpracování analýzy správnosti
nastavení monitorovacích
indikátorů v OPTP.
Zpracování vstupní analýzy
absorpční kapacity OPTP pro
programové období 2014–2020.

7 998 Kč
jednorázově
v 6/2014

Sdruţení BDO-CSP
BDO IT a.s.
IČ: 250 56 646

Úprava provádění
autorského dozoru nad
softwarovou realizací
NEN.

CS-PROJECT
spol. s r.o.
IČ: 41 69 02 06

CS-PROJECT
spol. s r.o.
IČ: 41 69 02 06

Provedení kontroly
provozování e-trţišť
v souladu s čl. 3.4
Koncesní smlouvy.

 Dohled nad zapracováním
změnových poţadavků
vyplývajících z TS NEN_3.1/
TS NEN_3.2 do prototypů A,
B, C, D, E a F.
 Průběţná akceptace
prototypů C, D, E, F.
 Závěrečná akceptace NEN
jako celku.
 Součinnost v rámci pilotního
provozu NEN.
 Shromaţďování, evidence,
aktualizace, kontrola,
zpřístupnění a archivace
projektové dokumentace.
 Koordinace součinnosti mezi
zadavatelem, SI NEN a příp.
dodavateli ostatních
komponent NIPEZ.
 Zpracování vyjádření
k průběţným analytickým
výstupům, návrhům designu
softwarové realizace systému
a dokumentace k testování
atd.
 Provádění testování e-trţišť
na základě pokynů
zadavatele, přičemţ kaţdý
pokyn bude obsahovat
identifikaci e-trţiště, u nějţ
má být kontrola provedena
a skupinu poţadavků, které
mají být u příslušného
e-trţiště kontrolovány
(otestovány).
 Zpracování denních záznamů
z testování e-trţišť
obsahujících veškeré vady
a připomínky testerů, které
byly zaznamenány při
testování během jednoho
testovacího dne.
 Podpora zadavatele při
zpracování závěrečné zprávy
z testování e-trţišť.
 Provádění retestů zjištěných
vad, zda byly řádně
koncesionářem odstraněny.
 Podpora zadavatele při
zpracování příloh
k závěrečné zprávě
z testování obsahujících
výsledky retestu.
 Příprava stanovisek

653 400 Kč
jednorázově
v únoru
653 400 Kč
jednorázově
v únoru
653 400 Kč
jednorázově
v březnu
653 400 Kč
jednorázově
v dubnu
847 000 Kč
jednorázově
v dubnu

v 1. pol. 2014
celkem
3 460 600 Kč

242 000 Kč
jednorázově
v dubnu
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NEWTON Solutions
Focused, a.s.
IČ: 27195554

Zpracování dokumentace
pro projekt „Rozvoj
Národní infrastruktury pro
elektronické zadávání
veřejných zakázek III“
včetně studie
proveditelnosti
a cost-benefit analýzy.

k ţádostem o zneplatnění vad
obdrţených
od provozovatelů.
Dodavatel zpracuje v souladu
116 463 Kč
s pravidly IOP následující
jednorázově
dokumenty pro ţádost o finanční
v únoru
podporu ze Strukturálních fondů
EU dle výzvy č. 16 IOP, které
budou slouţit jako příloha ţádosti
o finanční podporu:
1. Dokumentace k ţádosti
o stanovisko Útvaru hlavního
architekta eGovernment, která
bude splňovat poţadavky
stanovené výzvou;
2. Naplnění základního
formuláře ţádosti
v informačním systému pro
sběr ţádostí (Benefit);
3. Studie proveditelnosti, která
bude splňovat poţadavky
studie proveditelnosti
stanovené výzvou, bude
obsahovat minimálně
následující části:
 Výchozí stav,
zdůvodnění realizace
projektu a analýza jeho
potřebnosti;
 Popis projektu a jeho
aktivit /etap;
 Management projektu
a projektový tým;
 Technické
a technologické řešení
projektu;
 Způsob zajištění
projektu;
 Zajištění investičního
(dlouhodobého) majetku;
 Harmonogram realizace
projektu včetně
rozpočtového
harmonogramu;
 Finanční a ekonomická
analýza;
 Hodnocení efektivity
a udrţitelnosti projektu;
 Analýza a řízení rizik;
 Vliv projektu na ţivotní
prostředí vliv a vliv
projektu na rovné
příleţitosti;
 Zhodnocení projektu na
16

Ing. Ondřej Felix

doc. Ing. Jan
Pavel, Ph.D.

NOSTA HERTZ,
s.r.o.

Mercuria Progres
s.r.o.

Zpracování návrhu
hodnocení nabídek
v zadávacím řízení „Výběr
provozovatele Národního
elektronického nástroje
(NEN) na období 5 let“.
Příprava podkladů pro
zpracování Výroční zprávy
o stavu veřejných zakázek
v ČR za rok 2013
v souladu s usnesením
vlády ze dne
5. června 2013 č. 418.

Poradenství v oblasti
systémů managementu
kvality dle EN ISO
9001:2008.
Posouzení a hodnocení
koncepcí CR v rámci VŘ
na pozici generálního
ředitele CzT a ředitele
OCR.

základě výsledků studie;
4. Dodavatel poskytne
součinnost při předběţné
konzultaci ţádosti s
poskytovatelem dotace;
5. Dodavatel poskytne
součinnost při negociaci
ţádosti poskytovatelem dotace
po jejím odevzdání.
Zpracování návrhu hodnocení
nabídek v zadávacím řízení
„Výběr provozovatele Národního
elektronického nástroje (NEN) na
období 5 let“.

108 900 Kč
jednorázově
v dubnu

 Velikost trhu veřejných
zakázek (odhad na základě
standardní metodiky OECD
a na základě údajů
obsaţených v systému MF
UFIS);
 Analýza výdajů sektoru
vládních institucí (na základě
údajů MF – Fiskální výhled
pro rok 2013);
 Odhad velikosti trhu
veřejných zakázek pro rok
2014 (na základě údajů
MF – Fiskální výhled pro
rok 2014);
 Zhodnocení ročního vývoje
a změny velikosti trhu
veřejných zakázek v roce
2013 z pohledu
makro-ekonomických
ukazatelů, včetně
meziročního srovnání;
 Vyhodnocení vybraných
opatření implementovaných
v „transparentní“ novele
zákona veřejných zakázkách.
 Podpora při přípravě
a vypořádání
připomínkových řízení
k Výroční zprávě.
Provádění kontrolních auditů.

30 250 Kč
jednorázově
proplaceno

Posouzení a hodnocení koncepcí
CR v rámci VŘ na pozici
generálního ředitele CzT
a ředitele OCR.

200 Kč/ hod.
Celkem:
12 100 Kč

max. 50 000 Kč /
rok
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Goldsilver s.r.o.

Název
JUDr. Josef Macek
JUDr. Jan Mareček

JUDr. Jan Kocina
JUDr. Jaromír Bláha
AK Kříţ s.r.o.

JUDr. Alois Deutsch

ROWAN LEGAL,
AK s.r.o.

Analýza k přípravě
projektu Efektivní
a bezpečný úřad.

Analýza fyzické bezpečnosti,
analýza bezpečnosti dat,
monitorování, mapování systémů.

Advokáti a advokátní kanceláře
Typ závazku
Služby
Smlouva o poskytování
rozkladová komise
právních sluţeb
ministryně
(CES 3270).
Smlouva o poskytování
rozkladová komise
právních sluţeb
ministryně
(CES 2810).
Smlouva o poskytování
zastupování MMR advokáty
právní pomoci
(CES 4730, 4991).
Smlouva o poskytování
zastupování MMR advokáty
právních sluţeb
(CES 2779).
Smlouva o poskytování
zastupování MMR advokáty
právních sluţeb
(CES 3158).
Smlouva o poskytování
zastupování MMR advokáty
právních sluţeb
(CES 2762).
Rámcová smlouva
zastupování MMR advokáty
o poskytování právních
sluţeb (CES 4676).

Celkem:
258 821 Kč

Finanční plnění
cca 40 tis. Kč/rok
cca 40 tis. Kč/rok
cca 15 tis.Kč/rok
½ advokátního tarifu
½ advokátního tarifu
dle advokátního tarifu
8 400 000 Kč / 4 roky
– maximální limit dle
rámcové smlouvy

MT Legal s.r.o., AK
AK Němec, Bláha
a Navrátilová, s.r.o.
Vyroubal, Krajhanzl
Školout, AK, s.r.o.

(v roce 2011 čerpáno
884 000 Kč,
v roce 2012 čerpáno
209 000 Kč,
v roce 2013 čerpáno
96 012 Kč,
v 1. pololetí roku
2014 čerpáno
32 004 Kč)

Souhrn vyplacených finančních prostředků za 1. pololetí roku 2014: 20 011 524,50 Kč vč. DPH.

18

