Ministerstvo pro místní rozvoj
Zveřejňování poradců a poradních orgánů
II. 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
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

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 DoP a NSRR.

Odměna
0 Kč

zástupci řídicích orgánů programů pro
programové období 2014–2020:
zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupci ŘO Integrovaný regionální OP
zástupci ŘO OP Doprava
zástupci ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
zástupci ŘO OP Zaměstnanost
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
zástupci ŘO Program rozvoje venkova
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zástupci ŘO OP Rybářství
zástupci ŘO OP Životní prostředí
zástupce ŘO OP Praha – pól růstu ČR

ŘKV
Řídící
a koordinační
výbor pro potřeby
koordinace
pomoci
poskytované
Evropskými
společenstvími
na úrovni státu

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 – ministryně pro místní rozvoj
tajemnice – náměstkyně ministryně sekce NOK
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

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

0 Kč
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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
Královehradeckého kraje
Jihomoravského kraje
Kraje Vysočina
Karlovarského kraje
Ústeckého kraje
Jihočeského kraje
Plzeňského kraje
Olomouckého kraje
Zlínského kraje
Moravskoslezského kraje
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PS NOK
2007–2013
Pracovní skupina
Národní ho
orgánu pro
koordinaci pro
programové
období
2007–2013

PS UKON
Pracovní skupina
pro ukončování
programového
období

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

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

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
zástupce ROP Moravskoslezsko
zástupce ROP Střední Morava
stálí hosté:
Ministerstvo financí – Auditní orgán (2 zástupci)
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
ukončování NSRR
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2007–2013

PS KAN
Pracovní skupina
kontrola, audit
a nesrovnalosti

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
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
ukončování NSRR
zástupci MMR – Odbor řízení a koordinace fondů

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

0 Kč
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EU
a optimalizací pro jednotnost monitorovacího systému v oblasti
zástupci MMR – Odbor řízení operačních programů
monitorování nesrovnalostí.
zástupci MMR – Odbor správy monitorovacího
systému
zástupce Ministerstva financí – Platební a certifikační
jednotky
zástupce Ministerstva financí – Auditního orgánu
zástupce Ministerstva financí – Odbor kontroly

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

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 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
koordinace programů

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

0 Kč

členové:
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programové
období
2014–2020

PS LEGAL
Pracovní skupina
pro legislativní
změny

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
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)

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

PS FN
Pracovní skupina
k problematice
finančních
nástrojů

zástupci řídicích orgánů programů pro programové
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
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
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zástupce MMR – Odbor rozpočtu
zástupce MMR – Odbor dohody o partnerství,
evaluací a strategií
zástupce MMR – Oddělení administrativní kapacity
zástupce MMR – Oddělení publicity EU

OS JMP
Oponentní
skupina pro
jednotné
metodické
prostředí

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
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
předsedkyně – MMR – ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU
místopředsedkyně – MMR – vedoucí oddělení
metodického prostředí

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

0 Kč

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
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Pracovní skupina
Metodika

Rada ESIF
schválena
usnesení vlády
č. 1055 ze dne

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
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
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
Členy Rady jsou tito členové vlády ČR:
předseda vlády ČR,
ministryně pro místní rozvoj,
ministr financí,

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

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen „Rada“)
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.

0 Kč
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15. prosince 2014

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

ministr průmyslu a obchodu,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ministr dopravy,
ministr životního prostředí,
ministryně práce a sociálních věcí,
ministr zemědělství.
Členem Rady je dále:
primátorka hlavního města Prahy.
Členy Rady na pracovní úrovni jsou:
předseda – náměstek ministra pro místní rozvoj pro
řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci,
místopředseda – zástupce Úřadu vlády, do jehož
kompetence patří evropské záležitosti,
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
2 zástupci Ministerstva financí (Auditní orgán
a Platební a certifikační orgán),
zástupce Úřadu vlády,
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,
zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,
zástupce Ministerstva dopravy,
zástupce Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy,
zástupce Ministerstva životního prostředí,
zástupce Ministerstva zemědělství,
zástupce Ministerstva zahraničních věcí,
zástupce Ministerstva vnitra,
zástupce ministerstva kultury,
zástupce Ministerstva zdravotnictví,
zástupce Ministerstva spravedlnosti,
zástupce Ministerstva obrany,
zástupce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu,
zástupce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum
a inovace,
zástupce hlavního města Prahy,
zástupce Asociace krajů České republiky,
zástupce Svazu měst a obcí České republiky,

Rada je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci
poskytované Evropskou unií ze všech Evropských strukturálních
a investičních fondů.

Rada na pracovní úrovni projednává otázky z působnosti Rady.

0 Kč
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PT RHSD

zástupce Sdružení místních samospráv,
zástupce Národní sítě Místních akčních skupin,
2 zástupci nevládních delegací Rady hospodářské
a sociální dohody České republiky (1 zástupce za
stranu zaměstnavatelů a 1 zástupce za stranu odborů),
zástupce sítí nestátních neziskových organizací,
zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace,
zástupce Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
zástupce Rady vlády pro konkurenceschopnost
a informační společnost,
zástupce Legislativní rady vlády,
zástupce Rady vlády pro záležitosti romské menšiny,
zástupce Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách,
zástupce Českého statistického úřadu,
zástupce Hospodářské komory České republiky
zástupce Agrární komory České republiky,
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu,
zástupce Technologické agentury České republiky,
zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv,
v případě potřeby další partneři.
JUDr. Olga Letáčková – vedoucí pracovního týmu,
Projednává otázky z oblasti kompetencí MMR.
náměstkyně ministryně
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

0 Kč

Delegace vlády:
Mgr. Kateřina Neveselá
ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová
ředitelka odboru evropských záležitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. David Koppitz
ředitel odboru regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Jaroslava Beneš Špalková
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náměstkyně ministra
Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Pavel Sekáč
vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje
venkova
Ministerstvo zemědělství ČR
Hosté: (podle projednávané problematiky)
Delegace zaměstnavatelů:
JUDr. Rostislav Dvořák
předseda
Svaz českých a moravských výrobních družstev
JUDr. Miroslav Šimek
předseda dozorčí rady KZPS ČR
Svaz podnikatelů a živnostníků ČR
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
generální ředitel
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Ing. Svatava Dytrychová
odbor správy fondu dlouhodobých úvěrů
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Ing. Miloš Rathouský
ředitel sekce regionálních zastoupení a RLZ
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ondřej Hudi
manažer pro projekty a vnitřní záležitosti
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Hosté:
Ing. Vít Vaníček
předseda
Svaz českých a moravských bytových družstev
Ing. Radka Soukupová
ředitelka
Centrum rozvojových aktivit Unie
zaměstnavatelských svazů ČR
Ing. Martin Pýcha
ředitel
Zemědělský svaz ČR
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Ing. František Kraček
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
Delegace odborů:
Stanislav Antoniv
předseda
Odborový svaz Stavba ČR
Ing. Radka Sokolová
místopředsedkyně
Českomoravská konfederace odborových svazů
Bořivoj Jiránek
Asociace samostatných odborů
Hosté:
Josef Středula
předseda
Českomoravská konfederace odborových svazů
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
Českomoravská konfederace odborových svazů

Pracovní skupina
pro přípravu
návrhu novely
zákona
č. 26/2000 Sb.
a vyhlášky
č. 18/2014 Sb.

Pracovní skupina
pro přípravu
návrhu zákona
„o realitním

Sekretariát RHSD ČR:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Předseda – ŘO OVDRČ
Zástupce předsedy – z OVDRČ
Zástupce MPO
Zástupce MV
Zástupce MSp
Zástupce Komory dražebníků při ARK ČR
Zástupce Asociace nezávislých expertů
Zástupce České asociace dražebníků
Zástupce Komory dražebníků ČR
Zástupce European Council of Real Estate
Professions (CEPI)
Zástupce skupiny NAXOS a. s.
Zástupce společnosti JH Partners s.r.o.
Předseda – ŘO OVDRČ
Zástupce předsedy – z OVDRČ
Zástupce MPO
Zástupce MSp

Členové pracovní skupiny analyzují a vyhodnocují možné varianty
legislativní úpravy veřejných dražeb a předkládají své návrhy
a podněty k jednotlivým variantám.

0 Kč

Členové pracovní skupiny analyzují a vyhodnocují možné varianty
legislativní úpravy realitního podnikání a předkládají své návrhy
a podněty k jednotlivým variantám.

0 Kč
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podnikání“

Kolegium
ministryně pro
místní rozvoj pro
oblast veřejného
investování

Zástupce MF
Zástupce MŠMT
Zástupce MPSV
Zástupce Asociace realitních kanceláří ČR
Zástupce Realitní komory České republiky
Zástupce Evropského klubu realitních kanceláří
Zástupce European Council of Real Estate
Professions (CEPI)
Zástupce skupiny NAXOS a. s.
Zástupce společnosti JH Partners s.r.o.
Legislativní rada vlády
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zemědělství
ÚOHS
Platforma pro TVZ
Rekonstrukce státu
Oživení
Transparency International
Veřejnost proti korupci
Vraťte nám stát
Svaz měst a obcí
Asociace krajů
Energetický regulační úřad
Metrostav a.s.
Hospodářská komora
Hospodářský výbor PSP ČR
Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP
ČR
Asociace pro rozvoj infrastruktury
Česká komora architektů
ANO
Řídící orgán OP VaVpl; MŠMT
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Poradní orgán MMR, který poskytuje MMR zpětnou vazbu
0 Kč
k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a slouží jako
místo pro předávání podnětů mezi gestorem VZ a odbornou
veřejností. Členové jsou podrobně seznamování s navrhovanými
změnami ještě před zahájením meziresortního připomínkového řízení,
tak aby mohly být některé problematické okruhy vyřešeny předem.
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Pracovní skupina
poslanecké
a senátorské
kluby

Pracovní skupina
veřejné zakázky

svazů
Asociace malých a středních podniků a živnostníků
Komora administrátorů VZ
PSP ČR
Předsedové (zástupci) poslaneckých klubů:
ČSSD
ANO
KSČM
TOP 09 a Starostové
ODS
KDU ČSL
Úsvit a přímé demokracie
Předsedové (zástupci) senátorských klubů:
ČSSD
ODS
KDU-ČSL a nezávislí
Starostové a nezávislí
SPO + KSČM + Severočech
ANO + Severočeši.-cz
Předseda: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní
orgán pro koordinaci
Členové:
zástupci MMR-NOK
zástupci MMR – OPVZK
zástupce MMR – Odbor elektronizace veřejných
zakázek a koncesí
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
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

Pracovní skupina se skládá ze zástupců poslanců a senátorů, a to
napříč výbory a poslaneckými kluby. Skupina slouží především
k předávání aktuálních informací k navrhovaným změnám v právních
předpisech v oblasti veřejného investování.

0 Kč

PS VZ byla zřízena za účelem koordinace a projednávání společného
průběžného zajišťování plnění obecné předběžné podmínky Evropské
komise nazvané „B.4 Zadávání veřejných zakázek – Existence
opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se
zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce
pro fondy SSR.“ ve smyslu plnění povinností stanovených v článku
19 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze
dne 17. prosince 2013 a v příloze XI části II oblasti 4. citovaného
nařízení, a dále k plnění dalších úkolů spojených s plněním
předběžných podmínek Evropské komise (dále jen „EK“) v oblasti
zadávání veřejných zakázek.

0 Kč

Činnost PS VZ je především preventivní a slouží jako komunikační
kanál. Díky PS VZ vznikl efektivní systém prevence za účelem
ex ante realizace preventivních opatření. Účastníci PS VZ jsou
na všech jednáních PS VZ informováni o aktuálním stavu legislativy
v oblasti veřejných zakázek. Účastníci PS VZ mohou vždy v rámci
diskuse klást přímé dotazy nebo sdílet vlastní zkušenosti.
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Expertní skupina
MMR k ZVZ

Ministr
Ministryně pro
místní rozvoj

zástupce ŘO OP Technická pomoc
zástupce ŘO a NO k operačním programům
přeshraniční spolupráce
zástupce ŘO Programu rozvoje venkova
zástupce ŘO OP Rybářství 2014 – 2020
zástupce Úřadu vlády ČR
zástupce Svazu měst a obcí ČR
zástupce Asociace krajů ČR
zástupci Ministerstva financí (Platební a certifikační
orgán a Auditní orgán)
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ÚOHS
Platforma pro TVZ
Oživení
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Svaz měst a obcí
Hospodářská komora
Česká komora akreditovaných inženýrů
PSP ČR
Asociace pro veřejné zakázky
Asociace pro rozvoj infrastruktury
Česká komora architektů
Komora administrátorů VZ
PSP ČR
Advokát JUDr. Jaroslav Bursík
Ambruz & Dark Deloitte Legal a Deloitte CE Legal
Sting Academy

Skupina expertů jmenovaná MMR s cílem vytvořit poradní orgán,
který by poskytl MMR první zpětnou vazbu k navrhovaným
opatřením v oblasti veřejných zakázek a sloužil by jako místo pro
předávání podnětů mezi gestorem VZ a odbornou veřejností.

0 Kč

Skupina je složena na základě následujícího klíče: zástupci
regulovaných subjektů – zadavatelé a dodavatelé, dohledové orgány,
odborné organizace z oblasti veřejných zakázek, neziskové
organizace, ekonomické know-how.
Skupina je uzavřeným okruhem expertů, aby byla garantována její
flexibilita a akceschopnost. Dle projednávaných témat předpokládá
MMR, že bude přizvávat další osoby k jednorázovým konzultacím.

Jméno a příjmení
Ing. Stanislav Cysař

Poradci
Předmět činnosti
Poradce – rozpočet a finance, ROP.

MgA. Ivan Vágner

Poradce – mediální a firemní komunikace,

Odměna
DPČ: 400 Kč/hod.
Vyplacená částka
odměny hrubá =
241 600 Kč
Smlouva:

Obchodní vztah vznikl za:
Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
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marketing a nová média.
Mgr. Martin Mrnka

Poradce – public relations, průzkumy VM.

Bc. Václav Nebeský

Poradce – informační technologie.

Mgr. Ivana Nesétová

Poradce – publicistika územ. rozvoje,
sociální politika bydlení.

PhDr. Jan Závěšický

Poradce – cestovní ruch.

Evžen Teršl

Poradce – projekty ICT.

Ing. Daniel Foltýnek

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:

Ing. Daniel Foltýnek

450 Kč/hod. bez DPH =
175 624 Kč
Smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
240 942 Kč vč. DPH
Smlouva:
450 Kč/hod. plus DPH
241 215 Kč vč. DPH
Smlouva:
450 Kč/hod. bez DPH =
129 150 Kč
Objednávka:
450 Kč/hod. bez DPH =
129 150 Kč
Objednávka:
450 Kč/hod. bez DPH =
99 644 Kč vč. DPH
DPP: 400 Kč/hod.

DPČ: 400 Kč/hod.

Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
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Ing. Karel Půbal, Ph.D.

 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
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
DPP: 400 Kč/hod.
a koordinace fondů EU při:
Celkem: 3 200 Kč
 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

Ing. Karla Šlechtová
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Mgr. Bc. Jan Schneeweis

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.
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,
 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

DPČ: 400 Kč/hod.

Ing. Karla Šlechtová
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Ing. Michal Vodák, PhD.

Ing. Romana Zelenková
Ing. Jiří Škoda
Ing. Benešová Jana

Název
NPK-CZ
Grant Thornton
Martin Mrnka
Mgr. Evžen Staněk
Jana Postlerová
RADDIT
consulting s.r.o.

nejasností,
 formulaci metodických doporučení,
 nastavení vhodné komunikační strategie
a budování absorpční kapacity
a zajištění vzdělávacích aktivit
na různých úrovních.
Konzultace pro nastavení metodiky
a technických parametrů VZ pro nákup
mediálního prostoru pro mediální kampaň
ESI fondů.

Poradce pro zajištění expertní podpory při
přípravě PPS Sasko – ČR 2014–2020.
Poradce pro zajištění expertní podpory při
přípravě PPS ČR – PR 2014–2020.
Příprava a zpracování zadávacích
podmínek k veřejné zakázce „Analýza,
aktualizace technické specifikace NEN
a implementace Zákona o zadávání
veřejných zakázek do IS NEN“.

Předmět činnosti
Poradenská činnost.
Poradenství.
Poradce odboru
komunikace.
Poradce odboru
komunikace.
Poradce odboru
komunikace.
Zpracovatel pro posouzení
vlivu PPS ČR-PR

Poradenské společnosti
Služby
Odborné konzultace, akceptační testy.
Znalecký posudek.
Poradce pro mediální trénink,
komunikaci s novináři.
Odborné mediální konzultace v oblasti
komunikace, marketingu a nových
médií.
Korektivní fonetika a mediální
poradenství.
Zpracovatel pro posouzení vlivu PPS
ČR-PR 2014–2020 a životní prostředí.

Jednorázová spolupráce
ve formě objednávky
(plnění nepřesáhne
60 000 Kč bez DPH,
spolupráce zahájena
v 2. pol. 2015 a trvá
do 1. Q 2016, fakturace
proběhne v roce 2016)
Smlouva o dílo:
50 400 Kč
Smlouva o dílo:
65 608 Kč
241 709,60 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová

Kalkulovaná pracnost:
do 22 člověkodnů.

Odměna
231 231 Kč vč. DPH
573 540 Kč vč. DPH
DPČ: 300 Kč/hod.
Celkem: 144 000 Kč
Smlouva CES: 5360
450 Kč/hod.
Celkem: 194 400 Kč
1 000 Kč/hod.
Celkem: 10 000 Kč
270 556 Kč

Obchodní vztah vnikl za:
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Karla Šlechtová
Mgr. František Lukl, MPA
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RADDIT
consulting s.r.o.

PROCES – Centrum
pro rozvoj obcí
a regionů s.r.o.
PROCES – Centrum
pro rozvoj obcí
a regionů s.r.o.
KPMG
Advisory, s.r.o.

Projects & audit s.r.o.

Východočeská
rozvojová

SPF Group, s.r.o

PricewaterhouseCoop
ers Česká republika,
s.r.o.
Rinoceronte s.r.o.

2014–2020 a životní
prostředí.
Zhotovení oznámení
změny koncepce
zpracování dle přílohy č. 7
zákona č. 100/2001 Sb.,
související s 2. revizí
OPPS ČR-PR 2007–2013.
Zpracovatel EX ANTE
hodnocení PPS ČR-Polsko
2014–2020.
Kvantifikace výchozích
a cílových hodnot
vybraných ukazatelů PPS
ČR-Polsko 2014–2020.
Metodická podpora při
přípravě metodiky analýzy
vlivu investičních projektů
na potenciál
ekonomického rozvoje
regionů.
Konzultace při nastavení
systému řízení a kontroly
programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.
Zpracování stavu analýzy
složek techniky IZS
v česko-polském
pohraničí.
Poradenské služby.

Poradenské činnosti.
Poradenské činnosti.

Zhotovení oznámení změny koncepce
zpracování dle přílohy č. 7 zákona
č. 100/2001 Sb., související s 2. revizí
OPPS ČR-PR 2007–2013.

99 220 Kč

Mgr. František Lukl, MPA

Zpracovatel EX ANTE hodnocení PPS
ČR-Polsko 2014–2020.

156 090 Kč

Mgr. František Lukl, MPA

Kvantifikace výchozích a cílových
hodnot vybraných ukazatelů PPS ČRPolsko 2014–2020.

1 452 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Metodická podpora při přípravě
metodiky analýzy vlivu investičních
projektů na potenciál ekonomického
rozvoje regionů.

306 130 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Konzultace při nastavení systému řízení
a kontroly programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.

0 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Zpracování stavu analýzy složek
techniky IZS v česko-polském
pohraničí.

139 150 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Vyhodnocení výsledků projektů a
naplňování stanovených dílů OPTP
a získání doporučení na závěrečnou část
realizace OPTP.
Koučování k auditu designace OPTP
2014–2020 (předaudit).

532 400 Kč vč. DPH
(jednorázově uhrazeno
16. 12. 2015)

Ing. Karla Šlechtová

229 900 Kč vč. DPH
(jednorázově uhrazeno
2. 12. 2015)
hodinová sazba

Ing. Karla Šlechtová

Kontrola vybraných výběrových řízení

Ing. Karla Šlechtová
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úřadů regionálních rad.

1512,50 Kč vč. DPH
celkem 217 800 Kč
vč. DPH
(uhrazeno 14. 12. 2015)
hodinová sazba 968 Kč
vč. DPH
(1. uhrazena fa na částku
17 424 Kč za 18 hodin
dne 15. 9. 2015,
2. uhrazena fa na částku
30 976 Kč za 32 hodin
dne 2. 12. 2015)
113 600 Kč jednorázově
v 7/2015

Český a moravský
účetní dvůr, s.r.o.

Poradenské činnosti.

Konzultace a revize procesu
veřejnosprávní kontroly, konzultace
uplatňovaných výdajů u projektu.

Ing. Viktor Mrňous

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Odborný posudek z oblasti stavebnictví
– posouzení rekonstrukce objektů
(projekt o.i. 5.2 IOP).
Znalečné.

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.

Hodnocení kvality projektu
v o.i. 2.1 IOP.

5 998 Kč jednorázově
v 7/2015
5 000 Kč jednorázově
v 9/2015

Hodnocení kvality projektu
v o.i. 2.1 IOP.

4 646,40 Kč jednorázově
v 10/2015

Ing. Karla Šlechtová

Hodnocení kvality projektu
v o.i. 2.1 IOP.

5 747,50 Kč jednorázově
v 10/2015

Ing. Karla Šlechtová

Expertní podpora – komentáře
a doporučení k hodnocení CBA
projektů IROP a odborné posouzení
navrhovaných socioekonomických
dopadů pro SC ve 2. prioritní ose IROP.
Expertní podpora – studie
proveditelnosti a socioekonomická
analýza pro SC 3.1 IROP.

93 170 Kč jednorázově
v 12/2015

Ing. Karla Šlechtová

46 585 Kč jednorázově
v 12/2015

Ing. Karla Šlechtová

Mgr. Tomáš
Vokurka, DiS.

COMINT s.r.o.

Equica, a.s.

Sieber Uchytil, s.r.o.

Sieber Uchytil, s.r.o.

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
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Deloitte
Advisory s.r.o.

RNDr. Zita
Kučerová PhD.,

Poradenská a konzultační
činnost, zpracování
odborných studií
a posudků.
Podpora při tvorbě
akčního plánu SRR,
spolupráce s oddělením
řízení SRR při návrhu
klíčových procesů v řízení
územní dimenze v gesci
odboru regionální politiky.

Dr. I. Tomek –
MRThink

Statistické expertní
poradenství dle
objednávky.

STEM/MARK, a.s.

Analýza dat příjezdového
cestovního ruchu
dle objednávky.

Česká společnost
pro stavební právo,
nám. Curieových 7,
110 00 Praha 1,
IČ: 47606827,
DIČ: CZ47606827
M.H.M.
Consulting s.r.o.,
Frágnerova 60,
257 22 Nespeky,

Právní poradenství
v oblasti aplikace
stavebního práva.

Právní poradenství
v oblasti tvorby nových
právních předpisů.

Příprava podkladů na audit designace.

229 416 Kč jednorázově
v 12/2015

Poradenství, zpracování odborných
vstupů, komunikace s regionálními
stálými konferencemi, spolupráce při
jejich metodickém vedení, definice
využití RSK pro ŘO, konzultační
činnost.

Ing. Karla Šlechtová

144 000 Kč
hrazeno z projektu OPTP
– Zajištění finančního
ohodnocení
administrativní kapacity
NSRR na MMR,
registrační číslo
CZ.1.08/3.1.00/09.00071
Zpracování zprávy ohledně statistických 5 000 Kč vč. DPH
dat k „Ověřování výsledků Českého
systému kvality služeb ve vztahu
k zákazníkům“.
60 500 Kč vč. DPH
 Zpracování odhadu počtu
zahraničních turistů, kteří v 9/2015
strávili alespoň 1 noc v Praze.
 Zpracování odhadů výdajů
zahraničních turistů (před a během
pobytu v ČR), kteří přenocovali
během 9/2015 v hromadných
zařízení ČR a použili pro příjezd
a odjezd silniční dopravu.
 Porovnání odhadů s výsledky šetření
výdajů ve vnitrozemí a posouzení
případných rozdílů.
Průběžné sledování judikatury, výběr
234 788 Kč
relevantních judikátů pro činnost orgánů
územního plánování, konzultační
činnost v oblasti aplikace.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová

Odborné konzultace při přípravě velké
novely stavebního zákona a novel
prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu.

Ing. Karla Šlechtová

49 005 Kč

Ing. Karla Šlechtová
(aktualizovaná DPČ uzavřena
od 2. 3. 2015)

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
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IČ: 26451841,
DIČ: CZ26451841
A-SPEKTRUM s.r.o.,
Jeremiášova 14,
370 01 České
Budějovice,
IČ: 63907551,
DIČ: CZ63907551
mackovič
architecture s.r.o.,
Zeyerova alej
1839/10, 162 00
Praha 6 – Břevnov,
IČ: 24814334,
DIČ: CZ24814334
Ing. Jindřich Poláček,
Na Petynce 175/84,
169 00, Praha –
Střešovice,
IČ: 10165037
Doc. Ing. Arch. Petr
Durdík,
Na Okraji 11/204,
162 00 Praha 6,
IČ: 16106318
Ing. arch. Pavel
Koubek, Svatopluka
Čecha 328, 267 51
Zdice, IČ: 15078698,
DIČ: CZ500322254
Ing. arch. Martin
Tunka, CSc.,
Krajníkova 113/12,
252 29 Dobřichovice,
IČ: 47569671

Spolupráce na doplnění
metodického pokynu
MMR a ÚÚR.
Vyhodnocení účelného
využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných
ploch.
Příprava podkladů
pro zjednodušení postupu
obcí při čerpání dotací EU
na územní studie krajiny
pro správní obvod obce
s rozšířenou působností.

Doplnění metodického pokynu MMR
a ÚÚR. Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
o složité příklady výpočtů.

45 012 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Syntetický podklad osnovy územní
studie krajiny pro území ORP.

60 258 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Spolupráce na přípravě
materiálu Akční plán
Strategie rozvoje
infrastruktury
pro prostorové informace
v ČR do roku 2020.
Objednávka expertního
oponentního posudku.

Spolupráce na přípravě návrhů
jednotlivých opatření, účast na
jednáních zpracovatelského týmu
Akčního plánu.

39 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Odborný podklad pro přípravu
standardizace výstupu územního plánu.

24 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka expertního
oponentního posudku.

Odborný podklad pro přípravu
standardizace výstupu územního plánu.

29 040 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka expertního
oponentního posudku.

Oponentura projektu TAČR: „Vliv
nových technologií na sídelní strukturu,
na strukturu sídel a na jejich spolupráci
v sídelní struktuře“.

28 800 Kč

Ing. Karla Šlechtová
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Ing. Ervín Severa,
U Stromovky 345/54,
736 01 Havířov

Objednávka expertního
oponentního posudku.

Oponentura projektu TAČR: „Vliv
nových technologií na sídelní strukturu,
na strukturu sídel a na jejich spolupráci
v sídelní struktuře“.
Odborný podklad pro přípravu
standardizace výstupu územního plánu.

22 800 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Mgr. Miloslav
Dvořák,
Legionářská 791/5,
779 00 Olomouc
Ing. arch. Vladimír
Dujka,
Kamenná 3858,
760 01 Zlín
Doc. Ing. arch.
Michal Hexner, CSc.,
Branická 1791/219 ,
140 00 Praha 4,
IČ: 1125153,
DIČ: CZ470616737
Ing. arch. Ivan Kaplan
– AGORA STUDIO,
Vinohradská 156,
130 00 Praha 3,
IČ: 13125834,
DIČ: CZ-520408204
Ing. Klára
Salzmann, Ph.D.,
Chynín 17, 335 63
Nové Mitrovice,
IČ: 73728179
Ing. Eva Voženílková,
Vošahlíkova 172,
252 63 Roztoky
u Prahy
Asociace
pro urbanismus
a územní plánování,
Perucká 11a, 120
00 Praha 2,

Objednávka expertního
oponentního posudku.

24 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka recensního
posudku.

Posudek na kap. B.3.2 v publikaci
Principy a pravidla územního
plánování.

12 100 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka oponentury
pracovní verze publikace.

Oponentura publikace „Principy
a zásady urbanistické kompozice
v příkladech“.

17 424 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka oponentury
pracovní verze publikace.

Oponentura publikace „Principy
a zásady urbanistické kompozice
v příkladech“.

17 424 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka recensního
posudku.

Posudek na kap. B.3.2 v publikaci
Principy a pravidla územního
plánování.

10 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka recensního
posudku.

Posudek na kap. B.3.2 v publikaci
Principy a pravidla územního
plánování.

10 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka expertního
podkladu.

Katalog příkladů věcného obsahu
závazných stanovisek včetně věcného
obsahu odůvodnění.

198 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová
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IČ: 60163755
Ing. Romana
Vačkářová,
Náměstí 38,
382 03 Křemže
Ing. arch. Martin
Tunka, CSc.,
Krajníkova 113/12,
252 29 Dobřichovice,
IČ: 47569671
Doc. Ing. arch. Ivan
Vorel, CSc.,
Bozkov 89, 512 13,
IČ: 158 968 71,
DIČ: CZ500310031
JUDr. Novotný
Marek
advokát společné
advokátní kanceláře
Prof. Oto Novotný
a partneři

Vysoká škola báňská
– Technická
univerzita Ostrava
JUDr. Eva
Dobrovolná

Objednávka expertního
podkladu.

Podklad pro novelizaci přílohy, část A
a část B vyhlášky č. 500/2006 Sb.

27 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka expertního
podkladu.

Expertní podklad k projektu TAČR
„Vliv nových technologií na sídelní
strukturu, na strukturu sídel a na jejich
spolupráci v sídelní struktuře“.

45 600 Kč

Ing. Karla Šlechtová

Objednávka expertního
podkladu.

Úpravu kap. B.2.3 v publikaci „Principy 29 040 Kč
a pravidla územního plánování“ na
základě posudků.

Ing. Karla Šlechtová

Vlastník jednotky jako
dlužník.

Rozbor právní úpravy – vlastník
jednotky jako dlužník (systém
odpovědnosti ve společenství vlastníků,
systém odpovědnosti v režimu
bez společenství vlastníků, co je to
příspěvek, jak se klíčuje a jak se stává
splatný, co je to platba za služby, jak se
klíčuje a jak se stává splatnou, jak
nakládat vůči vlastníkům jednotek
s pohledávkami po splatnosti, zákonná
ručení povinnost, odpovědnost
statutárního orgánu při vymáhání
pohledávek, potřeba a důsledky
připravovaných novelizačních návrhů.
Příprava a vyhotovení Studie
o seniorském bydlení ve vybraných
městech Moravskoslezského kraje,
včetně doporučení zhotovitele.
Vyjádření zejména:
 ke koncepci návrhu,
 k jednotlivým bodům návrhu,
 ke všem omezením zástavního práva
a rámcovým možnostem jejich

50 000 Kč

Ing. Karla Šlechtová

108 900 Kč jednorázově

Ing. Karla Šlechtová

10 000 Kč jednorázově

Ing. Karla Šlechtová

Studie o seniorském
bydlení ve vybraných
městech
Moravskoslezského kraje.
Písemné vyjádření
k návrhu na zřízení
zástavního práva podle
§ 1194a ObčZ a novele
OSŘ

27

JUDr. Čáp Jiří –
advokát
Česká společnost
pro stavební právo

Sociální družstva.

Česká společnost
pro stavební právo

Poskytnutí konzultační
a poradenské činnosti
k novele stavebního
zákona.

Česká společnost
pro stavební právo

Poskytnutí konzultační
a poradenské činnosti ke
změně zvláštních zákonů
v souvislosti se změnou
stavebního zákona.
Poskytování konzultačních
a poradenských služeb.

EEIP, a.s., Praha 1

EEIP, a.s., Praha 1

Poskytnutí konzultační
a poradenské činnosti
k návrhu novely zákona
o vyvlastnění.

Poskytování konzultačních
a poradenských služeb.

fungování – rámcové srovnání
s rakouskou právní úpravou,
 k zápisům do katastru a přednosti,
 k návrhu novely OSŘ,
 případné návrhy a doporučení pro
legislativní proces.
Rozbor právní úpravy sociálního
družstva.
Zpracování návrhu novely zákona
o vyvlastnění pro další legislativní
postup s využitím odborností
a zkušeností s právní úpravou civilního
práva, finančního práva a oceňovacích
předpisů.
Zajištění konzultační a poradenské
činnosti k novelizovaným ustanovením
stavebního zákona, zpracování
odborných stanovisek v oblasti zpětné
analýzy posouzení vlivů na životní
prostředí ve vztahu ke stavebnímu
zákonu, ke změně pojetí stanoviska
EIA.
Zpracování změn 36 zvláštních zákonů
souvisejících s novelou stavebního
zákona, které jsou v gesci jiných
ministerstev nebo ústředních orgánů
České republiky.
Vyhotovení návrhu způsobu vypořádání
připomínek z meziresortního
připomínkového řízení, zpracování
revize datových zdrojů a statistických
výstupů a zhotovení specifikace dopadů
na státní rozpočet a sociálních dopadů
na základě připomínek k novému
zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Vyhotovení RIA k návrhu nařízení
vlády o přiměřenosti.

140 000 Kč
jednorázově
241 032 Kč

Ing. Karla Šlechtová

232 320 Kč

Ing. Karla Šlechtová

241 032 Kč

Ing. Karla Šlechtová

133 100 Kč vč. DPH
jednorázově;
obj. č. 1338/2015

Ing. Karla Šlechtová

181 500 Kč vč. DPH
jednorázově;
obj. č. 2510/2015

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová
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I3 Consultants
IČ: 27921344

Poradenství v oblasti
bezpečnosti informací IT
technologií.

LinkSoft
Technologies Ltd. –
organizační složka
IČ: 24228061

Odborná a technická
podpora.

RELSIE spol. s r.o.
IČ: 62417339

Poradenství v IT
technologiích.

KOLUMBUS s.r.o.

Expertní posudek.

Ing. Karel Novák

Znalecký posudek.

Ing. Karel Novák

Znalecký posudek.

Ing. Karel Novák

Znalecký posudek.

Ing. Karel Novák

Znalecký posudek.

Zpracování zadání bezpečnostních
a zátěžových testů NEN před spuštěním
a v průběhu rutinního provozu NEN:
 Hodnocení systému na soulad
s bezpečnostními požadavky zákona
o kybernetické bezpečnosti,
 Testy bezpečnostních funkcí,
 Penetrační testy,
 Zátěžové testy.
Technická a odborná podpora při:
 zajišťování řádných podmínek
provozu NEN včetně návrhů
metodických postupů správce NEN,
 návrhu optimálního licenčního
pokrytí a přípravy zadávacích
podmínek k veřejné zakázce
na zajištění technické podpory
SW/HW NEN,
 poskytování podpory v ostatních
oblastech dle požadavku
objednatele.
Příprava podkladů pro přílohu vyhlášky,
kterou se stanoví podrobnější podmínky
týkající se elektronických nástrojů
a úkonů učiněných elektronicky při
zadávání veřejných zakázek
a podrobnosti týkajících se certifikátu
shody.
Poškození přívodní trubičky vod v bytě
č. 3, Salvátorská.
Ocenění hodnoty 35 ks mobilních
telefonů.
Ocenění hodnoty 34 ks kancelářské
techniky.
Ocenění hodnoty 11 ks kopírovacích
strojů.
Nábytek navržený k likvidaci.

484 000 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

Celkem 128 260 Kč
Ing. Karla Šlechtová
vč. DPH
(hrazeno průběžně,
v měsíčním intervalu,
po dobu plnění: září 2015
– 25 410 Kč vč. DPH;
říjen 2015 – 83 490 Kč
vč. DPH, listopad 2015 –
19 360 Kč vč. DPH)

121 000 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

12 100 Kč

Ing. Karla Šlechtová

18 150 Kč

Ing. Karla Šlechtová

20 570 Kč

Ing. Karla Šlechtová

21 780 Kč

Ing. Karla Šlechtová

66 550 Kč

Ing. Karla Šlechtová
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Ing. Renata Klímová

HOPE EU servis.cz
Brno

HaskoningDHV
Czech Republic,
spol. s.r.o.

Centrum evropského
projektování a.s.

Znalecký posudek.

Ocenění bytů MMR v k. ú. Záběhlice
a Libeň pro účely přípravy veřejné
dražby.
Analýza na Indikátory
Cílem služby bylo zjišťování hodnot
spokojenosti a hodnocení
indikátorů výsledků pro OPTP pro rok
koncepce JMP.
2015, hodnoty jsou součástí průběžné
výsledkové evaluace. Tyto hodnoty
budou zjišťovány každoročně po celé
programové období 2014–2020 na
základě metodologie (dotazníkové
šetření), která byla stanovena v roce
2014 při zjišťování výchozích hodnot.
Cílem této zakázky bylo pouze zjištění
a interpretace hodnot v roce 2015, a to
na základě již stanovené metodologie.
Vytvoření katalogu
 Identifikace ukazatelů ekonomické
ukazatelů ekonomické
výkonnosti metropolitních oblastí
výkonnosti metropolitních
a aglomerací (dle vlastního
oblastí a aglomerací
expertního uvážení, rešerše
v souvislosti s realizací
a v návaznosti na dostupné obsahy
integrovaných nástrojů ITI
integrovaných strategií ITI a IPRÚ).
a IPRÚ
 Zpracování katalogu těchto
reg. č.
ukazatelů – Název, Kód ukazatele
CZ.1.08/3.2.00/15.00365
dle Národního číselníku indikátorů
(je-li relevantní), Úroveň, pro kterou
je ukazatel dostupný, Měrná
jednotka, Periodicita měření, Garant
dat, Zdroj, Odhad nákladů na zjištění
ukazatele (indikátoru), Stručný
popis, jak vývoj konkrétního
ukazatele (indikátoru) interpretovat.
Posouzení kvality
 Analýza současného stavu projektů
realizace a řízení projektů
(jak po stránce ekonomické, tak po
„Národní systém kvality
stránce věcné) a nastavení
služeb cestovního ruchu
východisek pro posouzení dalšího
v České republice“, reg. č.:
postupu.
CZ.1.06/4.1.00/13.08126 –  Pro každou variantu budoucího
Cíl Konvergence, reg. č.:
postupu vytvořit následující:

16 800 Kč

Ing. Karla Šlechtová

387 200 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

225 302 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

297 055 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová
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CZ.1.06/4.1.00/13.08127 –
RkaZ, spolufinancovaného
z IOP









Asociace institucí
vzdělávání dospělých
ČR, o. s. Praha

Zpracování nástroje
na zhodnocení dopadu
projektu „Vzdělávání
stavebních úředníků“
reg. č.:
CZ.1.04/4.1.00/B6.00006,
efektivnosti jeho využívání




a) Popsat budoucí kroky,
b) Vyhodnotit pozitiva dané
varianty, identifikovat její
přínosy,
c) Vyhodnotit negativa dané
varianty,
d) Zpracovat analýzu rizik dané
varianty,
e) Zkalkulovat náklady varianty
včetně potenciálních sankcí,
především na způsobilost
nákladů v rámci pravidel IOP,
f) Zkalkulovat přínosy varianty.
Vyhodnocení rizik.
Na základě multikriteriální analýzy –
se zdůvodněním vstupních kritérií,
parametrů a jejich vah – porovnání
variant řešení mezi sebou
a doporučení varianty k realizaci,
a to včetně zdůvodnění, proč je
doporučená varianta postupu pro nás
výhodnější.
Kontrola kompletnosti celkové
dokumentace projektů.
Zpracování/případně vyžádání
odborného posudku k problematice
veřejné podpory spojené s propagací
značky kvality.
Posouzení socioekonomického
dopadu při odstoupení od realizace
projektu.
442 000 Kč vč. DPH
Evaluace e-learningu – nástroje,
obsah, vzdělávací metodika,
obsahová metodika.
Evaluace metodiky vzdělávání
a zpětné vazby účastníků
vzdělávacích kurzů (hodnotící
dotazníky i v elektronické podobě).

Ing. Karla Šlechtová
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a zpracování evaluačních
zpráv.

Deloitte
Advisory s.r.o.,
Praha 8

Návrh zavedení 3E
v rámci sestavení,
schvalování a čerpání
rozpočtu MMR dle zákona
č. 320/2001 Sb., v platném
znění, § 2 písmeno l), m),
n).

ppm factum research,
s.r.o

Pilotní analýza
alternativních metod
šetření příjezdového
cestovního ruchu, reg. č.:
CZ.1.06/4.1.00/12.09735 –
Cíl RKaZ,
reg. č.:
CZ.1.06/4.1.00/12.09736 –
cíl Konvergence,
spolufinancovaného z IOP.

Dr. I. Tomek –
Mr Think

Poradenství v rámci
pracovní skupiny pro
statistiku, reg. č.:
CZ.1.06/4.1.00/12.09735 –
Cíl RKaZ,
reg. č.:
CZ.1.06/4.1.00/12.09736 –
cíl Konvergence,

 Závěrečná zpráva evaluace včetně
doporučení na úpravu nastaveného
systému vzdělávání stavebních
úředníků.
 Analýza současného stavu
sestavování, schvalování a čerpání
rozpočtu.
 Pracovní workshopy s nositeli
procesů k nastavení zefektivnění
procesů.
 Zpracování pracovních postupů
a proškolení nositelů procesů.
 Výstupní zpráva pro zadavatele
o průběhu práce v jednotlivých
aktivitách.
Cílem smlouvy bylo zajistit:
 výstupy automatického sběru dat
o počtu zahraničních a domácích
návštěvníků a jejich struktuře
a rozložení v čase s využitím GSM
zbytkových dat,
 fyzický sběr dat o počtu
zahraničních a domácích
návštěvníků a zajištění výstupů
tohoto sběru,
 provedení dotazování zahraničních
turistů ve vnitrozemí,
 následné provedení analýzy
získaných výsledků.
Předmětem služby bylo poskytnutí
poradenství v rámci členství v Pracovní
skupině pro statistiku spočívající
v praktickém zhodnocení návrhu
metodiky sběru dat a ústních
či písemných návrzích na jeho úpravy.

235 950 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

943 800 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová

9 000 Kč vč. DPH

Ing. Karla Šlechtová
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PhDr. Václav Forst

spolufinancovaného z IOP.
Poradenství v rámci
pracovní skupiny pro
statistiku
( reg.číslo:
CZ.1.06/4.1.00/12.09735 –
Cíl RKaZ,
reg.číslo:
CZ.1.06/4.1.00/12.09736 –
cíl Konvergence),
spolufinancovaného z IOP

Název
AK Brodec
& Partners, s.r.o.
Mgr. Bc. Igor
Tomášek

Typ závazku
Objednávka.

Mgr. Ing. Ladislav
Málek

DPP.

JUDr. Adam Furek

DPP.

JUDr. Josef
Vedral, PhD.,
Žitavského 522, 156
00 Praha 5 - Zbraslav

Objednávka právních
služeb.

JUDr. Jan Mareček,
Na Švihance 1,
120 00 Praha,
IČ: 12636789,

Objednávka právních
služeb.

DPP.

Předmětem služby bylo poskytnutí
poradenství v rámci členství v Pracovní
skupině pro statistiku spočívající
v praktickém zhodnocení návrhu
metodiky sběru dat a ústních
či písemných návrzích na jeho úpravy.

9 922 Kč vč. DPH

Advokáti a advokátní kanceláře
Služby
Finanční plnění
Zpracování odborného stanoviska.
239 580 Kč vč. DPH
Účast na jednání rozkladové komise
ministra pro rozhodování podle zákona
č. 106/1999 Sb., právní posouzení
případů, příprava právních stanovisek.
Účast na jednání rozkladové komise
ministra pro rozhodování podle zákona
č. 106/1999 Sb., právní posouzení
případů, příprava právních stanovisek
Účast na jednání rozkladové komise
ministra pro rozhodování podle zákona
č. 106/1999 Sb., právní posouzení
případů, příprava právních stanovisek.
Odborné konzultace spojené s přípravou
změn vybraných zákonů souvisejících
se změnou stavebního zákona, účast na
jednáních Poradního sboru pro aplikaci
stavebního práva.
Odborné posudky vybraných problémů
územního plánování, účast na jednáních
Poradního sboru pro aplikaci stavebního
práva.

Ing. Karla Šlechtová

Obchodní vztah vznikl za:
Ing. Karla Šlechtová

500 Kč/hod.
Celkem: 1 500 Kč

Ing. Karla Šlechtová

500 Kč/hod.
Celkem: 1 500 Kč

Ing. Karla Šlechtová

500 Kč/hod.
Celkem: 1 500 Kč

Ing. Karla Šlechtová

0 Kč

Ing. Karla Šlechtová

68 607 Kč

Ing. Karla Šlechtová
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DIČ: CZ530806005,
advokát zapsaný u
ČAK, ev. č. 3314
JUDr. Jindřich
Vítek, Ph.D.,
Advokátní kancelář
Erhartová Vítek,
Praha 2
Havel, Holásek
& Partners s.r.o., AK,
Praha 1
JUDr. Josef Macek*
JUDr. Jan Mareček*

JUDr. Jan Kocina*
JUDr. Jaromír Bláha*

Konzultační, poradenské
a právní služby.

Posouzení správnosti zapracování
výsledků projednávání v Legislativní
radě vlády do návrhu nového zákona
o zadávání veřejných zakázek.

96 800 Kč vč. DPH
jednorázově;
obj. č. 1809/2015

Ing. Karla Šlechtová

Konzultační, poradenské
a právní služby.

Vyhotovení analýzy technických chyb
v návrhu zákona o zadávání veřejných
zakázek.

181 500 Kč
jednorázově;
obj. č. 2511/2015

Ing. Karla Šlechtová

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).

Rozkladová komise ministra.

cca 40 tis. Kč/rok
v 2. pol. 2015 čerpáno
15 000 Kč
cca 40 tis. Kč/rok
v 2. pol. 2015 čerpáno
29 040 Kč
cca 15 tis. Kč/rok
v 2. pol. 2015 čerpáno
0 Kč
½ advokátního tarifu
v 2. pol. 2015 čerpáno
33 215 Kč

Ing. Jiří Paroubek

½ advokátního tarifu
v 2. pol. 2015 čerpáno
179 588 Kč
2 800 Kč/hod.
v 2. pol. 2015 čerpáno
13 552 Kč
V 2. pol. 2015 čerpáno
0 Kč

Ing. Jiří Paroubek

Rozkladová komise ministra.
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (2 kauzy).
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (3 kauzy, z toho
1 obnovena po zrušení rozsudku MěS
Pha NS ČR).
Zastupování MMR advokáty ve sporech
před soudem (2 kauzy).

Smlouva o poskytování
právních služeb
(CES 3158).
Mgr. Ivana Stluková* Smlouva o poskytování
Zastupování MMR v trestním řízení
právních služeb
proti RNDr. O. Dvořákovi, CSc.
(CES 4373).
sp.zn. 43 T 17/2006 (1 kauza).
ROWAN LEGAL,
Rámcová smlouva
Zastupování MMR advokáty ve sporech
AK s.r.o.*
o poskytování právních
před soudem (1 kauza).
služeb (CES 4676/1).
*Pozn.: Uvedení advokáti zastupují ministerstvo v dobíhajících kauzách.
Prof. JUDr. Jan
Kříž, CSc.*

JUDr. Pavel Němec
Ing. Kamil Jankovský
JUDr. Pavel Němec

Jiří Čunek
Ing. Rostislav Vondruška

Souhrn vyplacených finančních prostředků za II. pololetí roku 2015: 13 479 268,50 Kč vč. DPH.
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