Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
1. pololetí 2013

Poradní orgány
Název orgánu

Člen orgánu

Předmět činnosti

EPOS
Expertní poradní
skupina pro
budoucnost kohezní
politiky

E XPERTI:
Jiří Blažek (docent Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy)
Jan Březina (poslanec E vropského
parlamentu, bý valý hejtman
Olomouckého kraje)
Miroslava Kopicová (ředitelka
Národního vz dělávacího fondu,
místopředsedkyně Rady pro výzkum,
vý voj a inovace a bý valá ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy)
Radk o Mart ínek (senátor,
místopředseda Podvýboru pro dopravu
Výboru pro hospodářst ví, zemědělst ví
a dopravu a bý valý ministr pro místní
roz voj)
Michal Mejstřík (ředitel Institutu
ekonomických studií Fakulty sociálních
studií Univerzity Karlovy )
Aleš Michl (ekonomický analytik
Raiffeisenbank a.s.)
Luděk Niedermayer (ředitel
consultingu, Deloitte ČR, bý valý
viceguvernér ČNB )
Petr Os vald (zastupitel města Plzně a
člen výboru regionů)
Pavel Telička (B XL Consulting, bý valý
eurokomisař a velvyslanec ČR při EU)
Oldřich Vlasák (poslanec E vropského
parlamentu, předseda S vaz u měst a
obcí ČR a bý valý primátor Hradce
Králové)
Petr Zahradník (expert)

Expertní poradní skupina je
poradním orgánem ministerst va pro
místní roz voj, složená z odborníků –
významných osobností, a slouží
k diskusím, výměně zkušeností,
podávání námětů, komentářům
a oponentuře textů a jiných
dokumentů vztahujících se
k budouc nosti kohezní politiky EU, a
to na úrovni ČR i EU. Členové EPOS
se vyjadřují k návrhům ministerst va
pro místní roz voj v oblasti kohezní
politiky a předkládají náměty týkající
se budoucí struktury, priorit
a principů kohez ní politiky pro
budoucí programové období 2014–
2020.

PKS
Parlamentní
konzultační skupina
pro budoucnost
kohezní politiky
(Složení tohoto
poradního orgánu

MMR:
Daniel Braun (předseda EPOS,
1. náměstek ministra)
Olga Letáčková (zástupkyně předsedy
EPOS, vrchní ředitelka sekce NOK )
Daniela Grabmüllerová (ředitelka
Odboru evropských záležitostí)
Karla Šlechtová (ředitelka Odboru
přípravy programového období 2014–
2020).
POSLANCI A SENÁ TOŘI:
Václav Horáček (poslanec)
Petr Branný (poslanec)
Jiří Rusnok (poslanec)
Jan Bauer (poslanec)
Radk o Mart ínek (senátor)
Miroslav K rejča (senátor)
Jan Horník (senátor)
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Parlamentní konzultační skupina pro
budoucnost kohezní politiky EU
slouží jako externí platforma složená
z poslanců a senátorů; je určena
k politické diskusi se zástupci
ministerst va o strategických
dokumentech pro jednání na úrovni
ČR i EU, které se vztahují k tématu

Odměna

MMR procház í nyní
procesem
aktualizace)

MPS
Meziregionální
poradní skupina
MMR pro
budoucnost kohezní
politiky

Vladimír Dryml (senátor)
Miloš Vystrčil (senátor)
Miroslav K rejča (senátor)

budoucí kohezní politiky EU.

MMR:
Daniel Braun (předseda, 1. náměstek
ministra)
členové:
Olga Letáčková (vrchní ředitelka
Sekce NOK)
Daniela Grabmüllerová (ředitelka
Odboru evropských záležitostí)
ředitel Odboru řízení a koordinace
NSRR
Karla Šlechtová (ředitelka Odboru
přípravy programového období 2014–
2020)
pracovník Odboru evropských
záležitostí
pracovník Odboru přípravy
programového období 2014–2020
Náměstek ministra pro místní roz voj
(předseda MPS)
Vrchní ředitel sekce NOK
(místopředseda MPS)
Pracovník odboru evropských
záležitostí (tajemník MPS)
členové:
ředitelé odboru evropských záležitostí,
odboru roz voje a strategie regionální
politiky, odboru evropské územní
spolupráce a odboru říz ení a
koordinace NSRR
náhradníci:
zástupce Hlavního města Prahy (člen
a náhradník)
zástupce Středočeského kraje
(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 )
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Důvodem založení této poradní
skupiny bylo dostatečné zapojení
krajů ČR do debat o budouc í podobě
kohezní politiky. MMR s kraji
konzultuje stanoviska ČR k této
problematice, stejně tak jako dílčí
pozice, které zástupci MMR obhajují
v B ruselu 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,
vy pracování společných stanovisek
k dílčím problémům a jejich
prezentace na dalšíc h fórech.
Výstupy skupiny jsou: vzájemná
informovanost o situaci v krajích,
stejně tak jako o situaci na evropské
úrovni vč etně aktuálního dění
v oblasti kohezní politiky. Setkání
skupiny probíhají ad hoc cca 3 – 4x
do roka a na základě aktuálně
projednávané agendy v Radě E U.
Členové této pracovní skupiny
analyzují dokumenty EU, ČR
a dalších členských států EU, které
souvisejí s budoucností kohezní
politiky EU z hlediska působnosti
instituce, která je vyslala, a
zpracovávají k nim stanoviska pro
odborný út var MMR, do jehož
působnosti patří agenda kohezní
politiky EU. Členové také mohou
předkládat své návrhy a podněty na
formulování pozice ČR k budoucnosti
kohezní politiky EU. Pracovní
skupina také projednává předložené
návrhy rámcových pozic ČR týkající
budoucnosti kohezní politiky MMR.

zástupce Zlínského kraje
(člen a náhradník )
PS ŘKV
Pracovní skupina
Řídíc ího a
koordinačního
vý boru pro
budoucnost kohezní
politiky

PS DOHODA
Pracovní skupina
pro přípravu Dohody

předseda – 1. náměstek ministra
zástupce předsedy – vrchní ředitel
Sekce NOK a evropských záležitostí
členové:
Odbor evropských záležitostí
(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 roz voje a strategie regionální
politiky
(člen a jeho náhradník)
tajemník – zástupce Odboru
evropských záležitostí
zástupce Úřadu vlády – út varu pro
evropské záležitosti (2 členové
2 náhradníci)
zástupce Ministerst va financí
(2 členové 2 náhradníci)
zástupce Ministerst va průmyslu
a obchodu (člen a jeho náhradník)
zástupce Ministerst va práce a
sociálních věcí (člen a jeho náhradník)
zástupce Ministerst va dopravy (člen a
jeho náhradník)
zástupce Ministerst va životního
prostředí (člen a jeho náhradník)
zástupce Ministerst va školst ví,
mládeže a tělovýchovy (člen a jeho
náhradník)
zástupce Ministerst va zemědělst ví
(člen a jeho náhradník)
zástupci Asociace krajů (3 členové
3 náhradníci)
zástupce S vazu měst a obc í (člen
a jeho náhradník)
zástupce S vazu průmyslu a dopravy
(člen a jeho náhradník)
zástupce Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů (člen a jeho náhradník)
zástupce Českomoravské konfederace
odborových s vaz ů (2 členové
2 náhradníci)
zástupce Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace (člen a jeho
náhradník)
zástupce Rady pro výzkum, vý voj a
inovace (člen a jeho náhradník)
zástupce Stálého zastoupení ČR při
EU v Bruselu (člen a jeho náhradník)
předseda – 1. náměstek ministra pro
místní roz voj
místopředseda – vrchní ředitelk a
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Pracovní skupina analyzuje
dokumenty EU, ČR a dalších
členských států EU, které souvisejí
s budouc ností kohezní politiky EU
z hlediska působnosti instituce, která
je vyslala a zpracovávají k nim
stanoviska pro odborný út var MMR,
do jehož působnosti patří agenda
kohezní politiky EU. Členové také
mohou předkládat s vé návrhy a
podněty na formulování pozice ČR
k budouc nosti kohezní politiky EU.
Pracovní skupina také projednává
předložené návrhy rámc ových pozic
ČR týkající se budoucnosti kohezní
politiky MMR.

Pracovní skupina pro přípravu
Dohody o partnerst ví 2014–2020
projednává rozpracování a

o part nerst ví
2014–2020

Sekce NOK
členové:
zástupce Ministerst va pro místní roz voj
– Národního orgánu pro koordinaci,
zástupce Ministerst va financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce Úřadu vlády,
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
pro konk urenceschopnost – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Výzkum, vý voj
a vzdělávání – vedoucí vyjednávac ího
týmu programu,
zástupce ŘO OP Doprava – vedouc í
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Životní prostředí –
vedouc í vyjednávac ího týmu
programu,
zástupce ŘO OP Zaměstnanost –
vedouc í vyjednávac ího týmu
programu,
zástupce ŘO Integrovaný regionální
operační program – vedouc í
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO OP Praha - pól růstu ČR
– vedouc í vyjednávacího týmu
programu,
zástupce ŘO OP Technická pomoc –
vedouc í vyjednávac ího týmu
programu,
zástupci ŘO a NO k programům
přeshraniční spolupráce – vedoucí
vyjednávacího týmu programu,
zástupce ŘO Programu roz voje
venkova – vedoucí vyjednávacího
týmu programu,
zástupce ŘO OP Ry bářst ví – vedouc í
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
roz voj území,
Generální zmocněnec pro inovativní
finanční nástroje,
hosté PS Dohoda:
zástupce ministerst va zahraničních
věcí
zástupce ministerst va obrany
zástupce ministerst va vnitra
zástupce ministerst va spravedlnosti
zástupce ministerst vo zdravotnict ví
zástupce ministerst vo kultury
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dopracování Dohody o partnerst ví do
konečné podoby ve všech částech
dle požadavků EK na obsah Dohody
o part nerst ví dle nařízení EU.

zástupce Asociace krajů ČR
zástupce S vaz měst obcí ČR
zástupce Sdružení 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 S vazu průmyslu a dopravy
zástupce Rady vlády pro výzkum,
vý voj a inovace
zástupce Rady vlády pro
konkurenceschopnost a informační
společnost
zástupce Legislativní rady vlády
zástupce Technologické agent ury ČR
zástupce Českomoravské konfederace
odborových s vaz ů
zástupce Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů
zástupce Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
zástupce Národní sítě místních
akčních skupin
zástupce S vazu obchodu a cestovního
ruchu

PS PROGRAMY
Pracovní skupina
k rozpracování
programů 2014–
2020

v případě potřeby dalš í partneři.
předseda – vrchní ředitelka Sekce
NOK
místopředseda – ředitel Odboru
evropských záležitostí (zástupce
MMR-NOK )
členové:
zástupce Ministerst va pro místní roz voj
– Národního orgánu pro koordinaci,
zástupce Ministerst va financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce Ministerst va pro místní roz voj
– Národního orgánu pro koordinaci,
zástupce Ministerst va financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce Úřadu vlády,
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
pro konk urenceschopnost
zástupce ŘO OP Výzkum, vý voj a
vz dělávání
zástupce ŘO OP Doprava
zástupce ŘO OP Životní 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
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Pracovní skupina k rozpracování
programů 2014–2020
projednává rozpracování programů
pro vš echny fondy SSR, a to
v návaznosti na Metodický pokyn pro
přípravu programových dokumentů
2014–2020,
projednává dopracování programů
do koneč né podoby ve vš ech
částech dle požadavk ů EK na obsah
programů.

zástupce ŘO Programu roz voje
venkova
zástupce ŘO OP Ry bářst ví

PS IPÚD
Pracovní skupina
k integrovaným
přístupům a územní
dimenzi

PS MS2014+
Pracovní skupina
pro přípravu
jednotného
monitorovacího
systému

v případě potřeby dalš í partneři.
předseda – zástupce MMR - ředitel
Odboru roz voje a strategie regionální
politiky
místopředseda ředitel Odboru
evropských záležitostí (MMR-NOK)
členové:
zástupce MMR – NOK
zástupce Ministerst va financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
pro konk urenceschopnost
zástupce ŘO OP Výzkum, vý voj a
vz dělávání
zástupce ŘO OP Doprava
zástupce ŘO OP Životní 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 roz voje
venkova
zástupce ŘO OP Ry bářst ví
zástupce Asociace krajů ČR,
zástupci jednotlivých krajů ČR,
zástupce S vazu měst a obc í ČR,
zástupce Sdružení místních
samospráv
v případě potřeby dalš í partneři.
předseda – zástupce MMR-NOK ředitelka odboru správy
monitorovacího systému
místopředseda – zástupce MMR-NOK
- ředit el Odboru přípravy
programového období 2014-2020
členové:
zástupci MMR-NOK,
zástupci Ministerstva financ í (Platební
a certifikační orgán, Auditní orgán),
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace
pro konk urenceschopnost,
zástupce ŘO OP Výzkum, vý voj a
vz dělávání,
zástupce ŘO OP Doprava,
zástupce ŘO OP Životní 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,
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Pracovní skupina k integrovaným
přístupům a územní dimenzi
nastavuje postupy umožňujíc í
promítnout územní dimenzi do vš ech
relevantních programů,
nastavuje postupy umožňujíc í čerpat
finanční prostředky z různých
prioritníc h 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 řídic ími orgány při
nastavení řídicíc h a kontrolních
postupů včetně vlastních,
připravuje mechanismus průběžného
sledování skutečných výsledků, jejich
vy hodnoc ování a systém návrhů
případných změn systému.

Pracovní skupina pro přípravu
jednotného monitorovacího systému
definuje pravidla a postupy k užívání
jednotného monitorovacího systému
pro programové období 2014–2020
(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 implementac e,
definuje detailní postupy a nástroje
pro registraci, správu, monitorování,
a vytěžování dat v definovaných
procesec h evidovaných v MS2014+
v jednotlivých kapitolách,
definuje pravidla provozu systému
MS2014+ v rámci Service Desk,
definuje pravidla pro monitoring
plnění cílů Dohody o partnerst ví
v MS 2014+, včetně postupů pro
jejich plánování a vy hodnocování

zástupce ŘO Programu roz voje
venkova,
zástupce ŘO OP Ry bářst ví

MEPS
Meziresortní
expertní poradní
skupina

OS JMP
Oponent ní skupina
pro vyt voření
jednotného
metodického
prostředí

v MS 2014+.

v případě potřeby dalš í partneři.
předseda – 1. náměstek ministra pro
místní roz voj
místopředseda – vrchní ředitelk a
Sekce NOK
členové:
zástupci Ministerstva pro místní roz voj
– Národního orgánu pro koordinaci a
věcně příslušných út varů Ministerst va
pro místní roz voj,
zástupce Ministerst va financí (Platební
a certifikační orgán a Auditní orgán),
zástupce Ministerst va průmyslu a
obchodu,
zástupce Ministerst va práce a
sociálních věcí,
zástupci Ministerstva zemědělst ví,
zástupce Ministerst va školst ví,
mládeže a tělovýchovy,
zástupce Ministerst va dopravy,
zástupce Asociace krajů,
na přiz vání další partneři.
předseda – 1. náměstek ministra pro
místní roz voj
místopředseda – vrchní ředitelk a
Sekce NOK
členové:
zástupci Ministerstva pro místní roz voj
– Národního orgánu pro koordinaci,
zástupce Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR,
zástupce S vazu měst a obc í ČR,
zástupce Českého statistického úřadu,
zástupce Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace,
zástupce sítí nestátních neziskových
organizac í,
zástupce Hospodářské komory ČR,
zástupce S vazu průmyslu a dopravy
ČR,
zástupce Českomoravské konfederace
odborových s vaz ů,
zástupce Komory auditorů ČR,
zástupce Senátu Parlamentu ČR,
zástupce České konference rektorů,

Meziresortní expert ní poradní
skupina projednává metodické
dokumenty, které jsou určeny pro
subjekty implement ační struktury
v následujících met odických
oblastech – evaluace, zásady t vorby
a použ ívání indik átorů pro monitoring
a evaluaci, příprava programových
dokumentů, způsobilost výdajů a
jejich vykazování, řízení rizik,
pravidla monitorování, projekty
vyt vářející příjmy, realizace
integrovaných přístupů, manuály
operačních programů, veřejná
podpora, implementace finančních
nástrojů, řízení výzev, výběr a
hodnocení projektů, zadávání
zakázek, revize operačních
programů, ukonč ování programů,
monitorování procesů v MS 2014+,
publicita fondů SSR, aj.
Oponent ní skupina pro vyt voření
jednotného metodického prostředí
oponuje připravené met odické
dokumenty v jednotlivých
metodických oblastech.

v případě potřeby dalš í partneři.

Ministr / vedoucí
ÚSÚ
Ministr pro místní

Jméno a příjmení
Mgr. Kamil Papež

Poradci
Předmět činnosti
poradce – zajišťování a zpracování
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Odměna
smlouva:

roz voj

Mgr. Jan Dolejš
Josef Stiborský
Bc. Stanislav Š varc

Ing. Lucie
Plzáková, Ph.D.
Daniel Foltýnek

Ing. Miroslav Zámeč ník

Ing. Petr Zahradník

Ing. Petr Zahradník

Název
Media Agency

Newton Media
JUDr. Jiří Čáp

DEAS s.r.o.

Ing. Romana
Zelenková

Ing. Jiří Škoda

analytických informací, příprava
podkladů, stanovisek, strategických
a koncepčních materiálů
poradce – ICT elektronizace agend
MMR
poradce – stavební vyhlášky pro
handicapované
poradce – moderní elektronická
komunikace – sociální sítě, atd. –
nástroj pro prezentaci CR
poradce – oblast CR, příprava
nového Zákona o CR
poradce, konzultant – oponentura a
reviz e materiálů ČMZRB, přehled
Fin. Nástrojů, zapojení FN do
tematických okruhů, příprava
základního rámce dlouhodobé
strategie ČMZRB
konzultant – příprava karet
tematických okruhů
poradce – vy pracování
kvalifikovaného podkladu pro
vymezení vy užívání Fondů SSR a
MMR jako NOK období
2014–2020
poradce – provedení ex pert ního
odhadu alokací Operačních
programů na úrovni prioritních os

Poradenské společnosti
Předmět činnosti
Služby
Zprac ování dat
Analýza mediálního obrazu, vý voj
medializace, komunikační strategie,
medializace MMR
Zprac ování dat
Analýza mediálního obrazu, vý voj
medializace, komunikační strategie,
medializace MMR
Zprac ování prováděcího
Zprac ování analýz, rozborů právní
právního předpisu podle § úpravy a legislativních podkladů pro
1222 NOZ
přípravu prováděcího předpisu
podle § 1222 NOZ
Novela vyhlášky
Zprac ování dílčích podkladů
č. 372/2001 Sb.
k přípravě novely, spolupráce na
přepracování metodiky, účast na
schvalovac ím procesu novely
vy hlášky.
Poradenst ví
Poradce pro přípravu OPPS
S vobodný stát Sasko – ČR 2014–
2020, tj. pro zpracování základní,
realizační a navazující programové
dokumentace.
Poradenst ví
Poradce pro přípravu OPPS ČR –
Polsko 2014–2020,
tj. pro zpracování základní,
realizační a navazující programové
dokumentace.
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440 Kč/hod. bez DPH

smlouva:
500 Kč/hod. bez DPH
smlouva:
350 Kč/hod. bez DPH
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH
smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH
přímá objednávka:
236 918 Kč vč. DPH
jednorázově

přímá objednávka:
celkem 72 600 Kč
vč. DP H
ve dvou částech
přímá objednávka:
30 000 Kč bez DPH
jednorázově
přímá objednávka:
50 000 Kč bez DPH
jednorázově

Odměna
38 000 Kč/měs. bez DPH
30 000 Kč/měs. bez DPH
193 600 Kč jednorázově

110 000 Kč jednorázově

896 000 Kč vč. DPH
na dobu 1. 2. 2013 –
31. 12. 2014
667 300 Kč vč. DPH
na dobu 25. 4. 2013 –
31. 12. 2014

KPMG Česká
republika s.r.o.

Specifické odborné
poradenst ví v cestovním
ruchu na základě smlouvy
číslo v CES 5010

Zprac ování analytických podkladů.
Zprac ování studií vy braných
segment ů cestovního ruchu.
Zprac ování agregovaných
statistických výstupů.

IT Cluster, o.s.

Odborný posudek

Ernst & Young

příprava vládních
materiálů k přípravě
programového období
2014–2020
poradenst ví

Odborný posudek k přípravě
zadávací dokumentace veřejné
zakázky.
poradenské služby

PBA Group, s.r.o.
CE TAK, s.r.o.
CS-P ROJECT spol.
s r.o.
IČ: 41 69 02 06

poradenst ví
Poradenská činnost
spojená s plněním úkolů
dle:
UV č. 563/2011 –Resortní
systémy centralizovaného
zadávání

Zprac ování Manuálu služeb
obecného hospodářského zájmu
Znalecký posudek – úpravy IS DIS
Služby na základě smlouvy
CES 5055 – odborná podpora
při výkonu funkcí centrálního
zadavatele resortního systému
centralizovaného zadávání MMR a
správc e resortních systémů
centralizovaného zadávání (MMR
Správce CZ).

1 350 Kč bez DP H/hod.
Rozsah 710 hodin
Smlouva k 3. 5. 2013
dočerpána v celkové
částce 958 500 Kč bez
DPH.
Jednorázově
11 979 Kč vč. DP H
121 000 Kč vč. DPH
jednorázově
420 863 Kč
181 500 Kč
Plnění probíhalo v roce
2012 a 2013. Plnění
smlouvy předáno.
Celková částka činí
1 143 667 Kč vč. DPH
20 % (21 %), tj. 950 000
Kč bez DPH a samotné
DPH ve výši 20 % (21 %)
činí 193 667 Kč.
Za rok 2012 byla
uhrazena částka
700 000 Kč vč. DPH
20 %, tj. 583 333 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 20 % činí
116 666 Kč.
V roce 2013 (červen) byla
uhrazena částka
443 667 Kč vč. DPH
21 %, tj. 366 667 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 77 000 Kč.

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

Provedení šetření
elektroniz ace v souladu
s opatřením G. 4
usnesení vlády ČR ze dne
5. ledna 2011
č. 5 o Strategii
elektroniz ace zadávání
veřejných zakázek pro
období let 2011 až 2015.

Provedení dotaz níkového šetření
mezi zadavateli veřejných zakázek
ve smyslu ustanovení § 2 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle nastavené metodiky.
Vyhodnocení dat získaných
šetřením a vhodná vizualizace
výsledků šetření formou tabulek a
grafů.
Zprac ování aktuálních doporuč ení
vy plý vajíc ích z výsledků šetření pro
9

V 1. kvartálu roku 2013
nebyla uhrazena žádná
suma.
Uhrazeno 5/2013.
Celková částka činí
242 000 Kč vč. DPH
21 %, tj. 200 000 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 21 % činí
42 000 Kč.

Solid4s, s.r.o.
IČ: 24 29 67 24

Odborná podpora solution
architekta a experta na
systémovou integraci
v průběhu zadávacího
řízení u A plikace
MS2014+.

oblast formulování koncepce
a strategie postupů zadávání
veřejných zakázek.
Odborná podpora solution
architekta a experta na systémovou
integraci v průběhu zadávac ího
řízení u A plikace MS2014+.
Předmět smlouvy bude zpracován
do dokument ů a zpráv povinně
zpracovávaných dle ZV Z, které jsou
výstupem výše uvedených činností.
Expert se bude účastnit na výše
uvedených činnostech z pohledu
odborníka na činnosti vztahujíc í se
k předmětu veřejné zakázky
Aplikace MS2014+. Expert může
být přiz ván jako poradce hodnot ící
komise ve smyslu § 76 odst. 2 ZV Z.

Smlouva je kontinuálně
plněna i v roce 2013.
Celková částka činí
1 158 000 Kč vč. DPH
20 %, tj. 965 000 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 20 % činí
193 000 Kč.
Za rok 2012 byla
uhrazena částka
984 300 Kč vč. DPH
20 %, tj. 820 250 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 20 % činí
164 050 Kč.
V roce 2013 bude
v případě poskytnutí
služeb uhrazena částka
173 700 Kč vč. DPH
20 %, tj. 144 750 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 28 950 Kč (částka
bude navýšena o 1 %
DPH)

Sdružení B DO-CSP
BDO IT a.s.
IČ: 250 56 646
CS-P ROJECT spol.
s r.o.
IČ: 41 69 02 06

Provádění autorského
dozoru soft warové
realizace Národního
elektronického nástroje –
pro zadávání veřejných
zakázek

Zprac ování a aktualizaci
podrobného plánu vyt voření
a provoz u NEN a plánu aut orského
dozoru nad rozhraními/ vazbami
NEN na ostatní moduly NIPE Z.
Přípravu podkladů pro zahájení
projektu vyt voření NEN, přičemž
tato aktivita zahrnuje zejména
spolupráci se zadavatelem na
vy pracování finální podoby
zadávací dokumentace.
Koordinaci součinnosti mezi
zadavatelem, systémovým
integrátorem NE N a příp. dalšími
dodavateli ostatních komponent
NIPE Z tak, aby bylo zajištěno řádné
vyt voření NE N a realizace ostatních
modulů NIPE Z.
Monitoring a autorský dozor nad
systémovým integrátorem NE N dle
nastavených pravidel.
Shromažďování, evidenci,
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V 1. kvartálu roku 2013
nebyla uhrazena žádná
suma.
Smlouva je kontinuálně
naplňována.
V 1. Q 2013 bylo
uhrazeno 1 161 600 Kč
s DPH.
V 2. Q 2013 bylo
uhrazeno 774 400 Kč
s DPH.

aktualizaci, kontrolu, zpřístupnění a
archivaci projektové dok ument ace
vš ech modulů NIPE Z.

Solid4s, s.r.o.
IČ: 24 29 67 24

MT Legal s.r.o.
advokátní kancelář,
Brno
Ernst & Young Audit,
s.r.o.
IČ: 26704153

HOPE-E.S., v.o.s.,
divize EUservis.cz
IČ: 25342282

Objednávka
konzultačníc h služeb
souvisejících s veřejnou
zakázkou „Aplikace
2014+“.

Expertní právní posouzení

Poradenst ví v oblasti
snižování rizika podvodů
a korupc e v oblasti
čerpání fondů
Společného strat egického
rámce (SS R) v
programovém období
2014 – 2020.
Zprac ování části
Metodického pokynu pro
řízení výzev, výběr a
hodnocení projektů
v programovém období
2014-2020.

PWC ČR, s.r.o.
IČ: 61063029

Zprac ování studie
s náz vem „Vymezení
vhodných typů intervenc í
podporovatelných
návratnou formou
podpory“.

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

Poskytování služeb
odborné asistence při
výkonu kont rol vybraných
projektů financovaných ze
strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti dle čl.
13 nařízení Komise (ES)
1828/2006 – viz veřejná
zakázka s evidenčním
číslem VZ 60059220 z 26.
4. 2011 (otevřené
nadlimitní zadávací
řízení).

Odbornou podporu zadavateli, při
věcné kontrole výstupů
systémového integrátora.
Obj. 143/ 2013-32

Expertní odborná spolupráce při
zajištění administrace vy braných
veřejných zakázek.
Zprac ování Strategie;
Realizac e semináře;
Konzultační činnost při přípravě
vy braných metodických dokumentů.

Zprac ování části metodického
pokynu, jehož cílem je zajištění
transparentního a efektivního
procesu výběru projektů, který bude
klást důraz na hodnocení výsledků
projektů. Druhotným cílem je
zjednodušení a urychlení procesu
vý běru projektů.
Identifikace vhodných tematických
oblastí podporovatelných
návratnými formami pomoci;
Specifikace požadavků na přípravu
finančních nástrojů;
Identifikace a vyhodnocení variant
vhodných implementačních
uspořádání.
Vypracování Metodiky pro výkon
kontroly fyzické realizace projektů
v souladu s článkem 13
Prováděcího nařízení;
Účast odborníků při výkonu kontrol
projektů v roli členů kontrolních
skupin nebo poskytování kapacity
těchto odborníků jak o odborných
konzultantů pro specifické oblasti;
Zajištění administrativní vý pomoci
při výkonu kontrol na místě dle
požadavk ů řídících
orgánů/zprostředkujících subjektů;
Zprac ování odborných stanovisek a
znaleckých posudků;
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Uhrazeno 4/2013.
Celková částka činí
605 000 Kč vč. DPH
21 %, tj. 500 000 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 21 % činí
105 000 Kč.
celková cena nepřesáhne
190 000 Kč
objednávka 495 000 Kč
bez DPH, v 1. pololetí
2013 uhrazeno
431 970 Kč

objednávka
195 000 Kč bez DP H,
ještě nefakturováno

objednávka
495 000 Kč bez DP H,
ještě nefakturováno

Maximální celková cena
za poskytnutí plnění dle
rámcové smlouvy CES
4972 stanovena na
57 850 000 Kč bez DPH.
V 1. pololetí 2013
uhrazeno
16 223 836,80 Kč.
Za celou dobu realizace
uhrazeno
34 294 917,60 Kč.

Vytváření čt vrtletních souhrnných
analytických výstupů pro jednotlivé
řídíc í orgány a Národní orgán
pro koordinaci;

eNovation s.r.o.
IČ: 27909751

Ing. Petr Zahradník
IČ: 67418317

MEPCO s.r.o.
Mezinárodní
poradenské centrum
obcí
IČ: 27143643

Integra Consulting
s.r.o.
IČ: 27566617

Poskytování služeb
komplexního zajištění
soustavy seminářů pro
žadatele a příjemce
dotací – viz veřejná
zakázka s evidenčním
číslem 60048983 ze dne
20. 8. 2010 (otevřené
nadlimitní zadávací
řízení).
Odborná analýza
zdůvodňující pot řebu
realokace prostředk ů
mezi operačními
programy
spolufinancovanými
z Evropského fondu pro
regionální roz voj.
Realizac e pilotního
projektu s využitím
metody benchmarking
v aplikace na řízení zdrojů
města v oblasti využití
evropských fondů a
integrovaných přístupů
v rámci strategického
plánování.
Posouzení vlivů Strategie
regionálního roz voje ČR
pro období 2014+ na
životní prostředí.

Deepview s.r.o.

IT a finanční poradenst ví

Rowan Legal s.r.o.

Právní poradenst ví

Deloitte Advisory
s.r.o.

Poradenst ví v oblasti ICT

Administrace předmětu plnění
v souladu s postupy stanovenými
ŘO OP TP a dalšími pravidly pro
poskytnutí dotac e ze
strukturálních fondů EU, vč etně
příslušných právních předpisů EU;
Komplexní nebo částečné (odborné
a/nebo organizační) zajištění
seminářů pro pot enciální žadatele,
žadatele a příjemce ze
strukturálních fondů.

Nezávislé posouzení možnosti
přerozdělení prostředků
alokovaných na rok 2013 v rámci
E vropského fondu pro regionální
roz voj.

Předložení finálních závěrečných
souhrnných zpráv v řešených
tematických oblastech, doplněných
o hodnocení vhodnosti metody
benchmarking na podporu roz voje
a řízení měst pro vy užití v dalších
tematických oblastech.
Správa webové aplik ace.
Zprac ování posouzení vlivů
Strategie regionálního roz voje ČR
pro období 2014+ ČR na životní
prostředí dle požadavků zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění
pozdějš ích předpisů, včetně
hodnocení dopadů SRR na
evropsky významné lokality a ptačí
oblasti (tj. lokality soustavy Natura
2000) dle požadavk ů zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Spolupráce na přípravě zadávac í
dokumentace, odborné posudky
Odborné poradenst ví při
administraci VZ
Poradenst ví při řešení projektu
MIS/DWH
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Maximální celková cena
za poskytnutí plnění dle
rámcové smlouvy CES
4773
stanovena na
41 760 000,- Kč bez DPH.
V 1. pololetí 2013
uhrazeno 5 043 179 Kč.
Za celou dobu realizace
uhrazeno 40 762 769 Kč.
objednávka
70 000,- Kč bez DPH,
uhrazeno 70 000 Kč.

objednávka
500 000 Kč bez DP H, v 1.
pololetí 2013 uhrazeno
405 349 Kč. Celkem
uhrazeno 603 349 Kč.

objednávka
300 000 Kč bez DP H,
uhrazeno 363 000 Kč.

217 800 Kč jednorázově
v dubnu 2013
136 125 Kč na základě
rámcové smlouvy
CES 4663
143 990 Kč na základě
smlouvy CES 4814

HaskoningDHV
Czech Republic,
spol. s r.o.

Název

Externí ex – ante
hodnocení
připravovaného
operačního programu,
které bude probíhat až do
konce roku 2014

hodnocení vstupních podkladů do
analýzy

Advokáti a advokátní kanceláře
Typ závazku
Služby

MT Legal, s. r. o.
(advokát ní kancelář)

objednávka

MT Legal, s. r. o.
(advokát ní kancelář)

objednávka

HOLE C, ZUSKA &
Partneři, sdružení
advokátů

Smlouva o dílo –
CES 5015

IČ: 66 23 10 51

právní posouzení nabídek
v zadávac ím řízení MS2014+ dle
specifikovaných otáz ek
zpracování návrhu stanoviska
k předběžné otázce ve věci
C-561/12 Nordecon et Ramboll
Eesti týkající se ustanovení čl. 30
odst. 2 směrnice 2004/18/ES, o
koordinaci postupů při zadávání
veřejných zakázek na stavební
práce, dodávky a služby
Administrace vý běrového řízení
„Výběr provozovat ele Národního
elektronického nástroje (NEN)“
v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů,
a s požadavky správc e Národního
elektronického nástroje.
Administrací zadávacího řízení se
pro účely tohoto zadávacího řízení
rozumí komplex ní právní zajištění
zadávacího řízení.
Předmětem veřejné zakázky není
zastoupení zadavatele v řízení dle
§ 151 odst. 1 ZV Z.

200 200 Kč bez DP H

Finanční plnění (celková
sj ednaná částka)
jednorázově 113 256 Kč
vč. DP H
jednorázově 127 776 Kč
vč. DP H

Plnění probíhalo v roce
2012 a 2013. Plnění
smlouvy předáno.
Celková částka činí
1 115 456 Kč vč. DPH
20 % (21 %), tj.
928 000 Kč bez DP H
a samotné DPH ve výši
20 % (21 %) činí
187 456 Kč.
Za rok 2012 byla
uhrazena částka
890 880 Kč vč. DPH
20 %, tj. 742 400 Kč bez
DPH a samotné DPH
148 480 Kč.
V roce 2013 (k věten) byla
uhrazena částka
224 576 Kč vč. DPH
21 %, tj. 185 600 Kč bez
DPH a samotné DPH ve
výši 38 976 Kč

JUDr. Josef Macek
JUDr. Jan Mareček
JUDr. Jan Kocina
JUDr. Jaromír Bláha

Smlouva o poskytování
právních služeb
Smlouva o poskytování
právních služeb
Smlouva o poskytování
právní pomoci
Smlouva o poskytování
právních služeb

rozkladová komise ministra

V 1. kvartálu roku 2013
nebyla uhrazena žádná
suma.
cca 40 tis. Kč/rok

rozkladová komise ministra

cca 40 tis. Kč/rok

zastupování MMR advokáty

cca 15 tis. Kč/rok

zastupování MMR advokáty

½ advokátního tarifu

13

AK Kříž s.r.o.
JUDr. Alois Deutsch
ROWAN LE GAL, AK
s.r.o.

Smlouva o poskytování
právních služeb
Smlouva o poskytování
právních služeb
Rámcová smlouva
o poskytování právních
služeb

zastupování MMR advokáty

½ advokátního tarifu

zastupování MMR advokáty

dle advok átního tarifu

zastupování MMR advokáty

8 400 000 Kč/4 roky

Rámcová mandátní
smlouva č. v CES 4663
uzavřená mezi MMR a
advokátní kanceláří.

OŘ NS RR využívá služby spojené
pouze s komplex ní administrac í
zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku „Prevence chyb
rizikových projektů podpořených
z evropských fondů“.

Maximální limit dle
rámcové smlouvy (v roce
2011 čerpáno
884 000 Kč, v roce 2012
čerpáno 209 000 Kč)

MT Legal s.r.o., AK
AK Němec, Bláha a
Navrátilová, s.r.o.
Vyroubal, Krajhanzl
Školout, AK, s.r.o.
Rowan Legal,
advokátní kancelář
s.r.o.
IČ: 28468414
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Max. 200 000 Kč bez
DPH. Cena bude dle dílč í
mandátní smlouvy
odpovídat skutečně
vy naloženému počtu
hodin práce mandatáře.
Ještě nefakturováno.

