Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

I. pololetí 2016

(úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů)
Akční plán boje s korupcí na rok 2016
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Podřízená organizace:

Generální finanční ředitelství

Poradci
Ministra / Náměstků ministra

Titul, jméno, příjmení

Předmět činnosti

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Předmět činnosti

Služby

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Skutečně vyplaceno

Poradenské služby
Název
Ing. Martin Mlýnek, IČ 65371259

Delloite Advisory s.r.o., IČ 27582167

MT Legal s.r.o., IČO 28305043

Poradenství a konzultační služby v
oblasti informačních a
komunikačních technologií
vypracování studie proveditelnosti

příprava smlouvy na služby
certifikační autority

od prosince 2015 do vyčerpání 3000 1 452 000 včetně DPH
člověkohodin

posouzení architektury, funkčnosti a jednorázová
provozu stávajícího daňového
informačního systému a celkové
implementace do architektury
stávajícího ICT prostředí s ohledem
na zajištění podpory kompetencí a
strategických cílů Finanční správy
České republiky

na základě objednávky

Skutečně vyplaceno

169400

955 900 včetně DPH

955 900

205 700

MT Legal s.r.o., IČO 28305043

příprava smlouvy na služby
certifikační autority

na základě objednávky

2 420

Ing. Petr Kuneš IČ 75507846

restaurování sochařské výroby na
budově NKJ

na základě objednávky

5 000

TTP, spol. s r.o. IČ 49684663

vyhotovení studie základního
stavebně technického stavu objektu
GFŘ - Lazarská

na základě objednávky

239 580

Projekty-Zemek s r.o.IČO 25602586

prohlídka posouzení a návrh opatření
k sanaci

18 182

1)

Advokáti a advokátní kanceláře
Název
Typ závazku
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK,
poskytování právních služeb na
advokátní kancelář s.r.o., IČO: 27592936 základě objednávky

Předmět smlouvy

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

)

Skutečně vyplaceno 1
127 050

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK,
poskytování právních služeb na
advokátní kancelář s.r.o., IČO: 27592936 základě objednávky

32 670

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK,
poskytování právních služeb na
advokátní kancelář s.r.o., IČO: 27592936 základě objednávky

71 692,50

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK,
poskytování právních služeb na
advokátní kancelář s.r.o., IČO: 27592936 základě objednávky

112 530

White & Case (Europe) LLP, se sídlem 5 Smlouva o poskytování právních
Old Broad Street, Londýn EC2N 1 DW, služeb
Anglie, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, zapsaná v rejstříku
společností pro Anglii a Wales pod reg.
č. OC 300102, vykonávající v České
republice činnost prostřednictvím
White & Case (Europe) LLP, organizační
složka

poskytování právních služeb
v souvislosti s účastí České
republiky v insolvenčním řízení
vedeném u Okresního soudu
ve Weilheimu pod sp. zn. IN
425/14, Německo, jehož
předmětem je řešení úpadku
společnosti Viktoriagruppe
Aktientgesellschaft

od 16. 12. 2015 do uzavření
smlouvy na totožný předmět plnění
s uchazečem, který bude vybrán v
rámci otevřeného řízení nebo do
vyčerpání finančního limitu
1.999.998,- Kč bez DPH, podle
toho, která skutečnost nastane dříve

910 778,68

Poradní orgány v rámci MF
Název orgánu

Za I. pololetí 2016 bylo
vyplaceno celkem
Pozn.:
1)
částka vyplacena konkrétní právnické osobě

Externí člen orgánu

2 850 903,18 Kč

Předmět činnosti

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Skutečně vyplaceno

