Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří
(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

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Skutečně vyplaceno

Poradenské služby
Název

Předmět činnosti
Služby
Smlouva o zajištění spolupráce na výkonu interního Rámcová smlouva o spolupráci při
auditu
výkonu interního auditu
kybernetické bezpečnosti

Rogit, s.r.o.

AutoCont CZ a.s.

Gender Studies, o.p.s.

Unicorn Systems a.s.

platnost do 4.2020

2 000 000,-

Skutečně vyplaceno

1)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA k Rámcové smlouvě o
spolupráci při výkonu interního auditu

spolupráce při výkonu interního
auditu - Systém řízení kybernetické
bezpečnosti ve FS ČR

1. 2. 2018 - 31. 5. 2018

Kč 204 387,-

204 387,15

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA k Rámcové smlouvě o
spolupráci při výkonu interního auditu

spolupráce při výkonu interního
auditu - Systém řízení kybernetické
bezpečnosti ve FS ČR

1. 4. 2018 - 31. 10. 2018

Kč 156 472,-

0,-

Smlouva o poskytování služeb

Poskytování služeb v oblasti
Enteprise architektury

do 31.12.2018

464 640,-

0,-

186 750,-

poskytnuto zdarma v rámci
projektu "Blíže k rovnosti"

2 359 500,-

0,-

Odměna dle smlouvy
2 500,- Kč bez DPH za
každou hodinu poskytování
Právních služeb.
1 450,- Kč bez DPH za
každou hodinu poskytování
služeb.
1 500,- Kč bez DPH za
každou hodinu poskytování
služeb.

Skutečně vyplaceno 1)

Smlouva o spolupráci - provedení genderového
auditu

Provedení genderového auditu

Smlouva na vyhotovení studie proveditelnosti

studie proveditelnosti obsahující
návrhy variant řešení

účinnost Smlouvy do 15.5.2018

Advokáti a advokátní kanceláře
Název
Typ závazku
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní
kancelář

Předmět smlouvy
Poskytování právních služeb Rámcové smlouvy, objednávky

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

poskytování právních služeb na základě objednávky Rámcová smlouva o poskytování
právních služeb

Smlouva na období

743 393.75 Kč

105 512,- Kč

Poradní orgány v rámci MF
Název orgánu

Externí člen orgánu

Za I. pololetí 2018 bylo vyplaceno 1 053 292,90 Kč
celkem
Pozn.:
1)
částka vyplacena konkrétní osobě

Předmět činnosti

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Skutečně vyplaceno

