
Ministra / Náměstků ministra Titul, jméno, příjmení Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy Skutečně vyplaceno

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Odměna dle smlouvy Skutečně vyplaceno 
 1)

Grant Thornton Valuations, a.s.
vypracování znaleckého posudku k nabídkové ceně 

k VZ na "ADIS - podpora, údržba, rozvoj"

Jednorázová objednávka - max. 13 

MD
235.950,-  s DPH 235 950,- 

Rogit, s.r.o.; IČO 26442868 PROVÁDĚCÍ SMLOUVA č. 1/2019 

k Rámcové smlouvě o spolupráci při výkonu 

interního auditu uzavřené dne 4. 4. 2017

spolupráce při výkonu interního 

auditu č. 2/2019 Systém řízení  

bezpečnosti informací ve FS ČR

1. 4. 2019 - 31. 7. 2019

 103 231,-  s DPH 103 231,15

Rogit, s.r.o.; IČO 26442868 PROVÁDĚCÍ SMLOUVA č. 2/2019 

k Rámcové smlouvě o spolupráci při výkonu 

interního auditu uzavřené dne 4. 4. 2017

spolupráce při výkonu interního 

auditu č. 3/2019 Systém řízení  

bezpečnosti informací ve FS ČR

1. 9. 2019 - 30. 11. 2019

160 731,-  s DPH 160 730,35

Rogit, s.r.o.; IČO 26442868 PROVÁDĚCÍ SMLOUVA č. 3/2019 

k Rámcové smlouvě o spolupráci při výkonu 

interního auditu uzavřené dne 4. 4. 2017

spolupráce při výkonu interního 

auditu č. 7/2019 Systém řízení  

bezpečnosti informací ve FS ČR

15. 11. 2019 - 28. 02. 2020

170 313,-  s DPH

KPMG Česká republika, s.r.o. smlouva o poskytování služeb příprava a zpracování variant řešení platnost 21. 1.2019 22 265 936,-  s DPH 7 608 480,- 

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Odměna dle smlouvy Skutečně vyplaceno  1
)

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní 

kancelář
objednávka

právní služby ve smyslu §42 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, za účelem 

kontroly postupů a rozhodnutí 

komise u veřejné zakázky "ADIS - 

podpora, údržba a vývoj 2020-

2023"

jednorázová objednávka - max. 80 

MH
242 000,- s DPH 190 575,- 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní 

kancelář
smlouva

poskytnutí právních služeb 

spočívajících v poradenství při 

zajištění služeb provozu, údržby a 

rozvoje systému ADIS + Dohoda o 

narovnání ve věci náhrady za 

poskytnutí právních služeb nad 

rámec smlouvy 

od 16. 4. 2019 na dobu neurčitou dle 

potřeb klienta (vyčerpáním fin. limitu 

smlouva zaniká)

2.500/hod. bez DPH 1 969 275,- 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní 

kancelář
smlouva

poskytnutí právních služeb v rámci 

zastupování v soudních, 

rozhodčích, smírčích nebo 

správních řízeních před soudem, 

tribunálem nebo jiným veřejným 

orgánem 

od 6. 6. 2018 na dobu neurčitou dle 

potřeb klienta (vyčerpáním fin. limitu 

smlouva zaniká)

2.500/hod. bez DPH 591 387,50

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří II. pololetí 2019

Poradci 

Poradenské služby

Advokáti a advokátní kanceláře



bpv Braun Partners s.r.o. smlouva o poskytování právních služeb poskytnutí právní pomoci

od 27.09.2018 do pravomocného 

skončení civilního soudního řízení v 

SRN, pro které je advokátní 

zastoupení nezbytné dle německé 

právní úpravy

dle výsledku poskytnuté 

právní pomoci
0,-

Za II. pololetí 2019 bylo 

vyplaceno celkem  
10 859 629,-

Pozn.: 

 
1)

  částka vyplacena konkrétní osobě


