Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů, konzultantů a jinak pojmenovaných funkcí v rámci CÚ či GŘC*)
stav za červenec-prosinec 2015
(úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů)
Akční plán boje s korupcí na rok 2015
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Název

AK RHK, s.r.o.

Typ závazku

Smlouva o poskytování právní
pomoci

Předmět smlouvy

Advokáti a advokátní kanceláře
Smlouva na období

Poskytování právních služeb a zastupování před soudem
zejména v „kauze Bena“

od 1. 9. 2009 do 31. 7. 2015, přičemž od
1. 9. 2010 do 30. 9. 2011 bylo naplňování
smlouvy přerušeno z důvodu přerušení
soudního řízení a dále bylo přerušeno od
1. 12. 2014. Smlouva definitivně skončila
ke dni 31. 7. 2015 vyčerpáním finančního
limitu (limit dané veřejné zakázky, a to
2.000.000,- Kč bez DPH).

Odměna dle smlouvy

40 000 Kč
bez DPH/měsíc
48 400 Kč včetně
DPH/měsíc

Vyplacené finanční prostředky

80 000 Kč bez DPH (za 2. pol. 2015)
2 000 000 Kč bez DPH (celkové vyplacené)
2 378 700 Kč s DPH (celkové vyplacené)

Poradci, konzultanti, externí poradní orgány
Útvar
GŘC/CÚ

Jméno poradce, konzultanta /
Název externího poradního
orgánu

Předmět smlouvy

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy

Vyplacené finanční prostředky

GŘC – samostatné
oddělení 080 Bezpečnosti
CS

Relsie s.r.o.
Na Stránce 12
150 00Praha 2
IČ 62417339

Podpora při certifikaci a následné akreditaci informačních
Jednorázová objednávka s termínem
systémů zpracovávajících utajované informace do stupně
plnění do 02/2016
utajení „Důvěrné“

102 850 Kč

0 Kč

GŘC – odbor 10 Kanceláře
generálního ředitele

Roman Klíma

DPP - Vyhledávání dotačních zdrojů, projektových
partnerů, informační podpora při tvorbě projektových
záměrů

250 Kč/hod.

3 000 Kč

1. 6. 2015
31. 12. 2015

Pozn.: V souladu se zápisem z 2. jednání Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí konaného dne 26. dubna 2013 jsou zveřejněny ty poradní orgány, poradci, advokáti a akvokátní kanceláře, pokud jde ve vztahu ke GŘC nebo CÚ o externí
činnost, která není vykonávána jako standardní činnost GŘC nebo CÚ ve smyslu vykonávání agendy dle kompetenčního zákona a jiných právních předpisů
*)

