Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů, konzultantů a jinak pojmenovaných funkcí v rámci CÚ či GŘC*)
stav za červenec-prosinec 2016
(úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů)
Interní protikorupční program CS ČR

Název

White & Case (Europe) LLP

Typ závazku
Smlouva o poskytování
právních služeb
(jedná se o společnou smlouvu
s Generálním finančním
ředitelstvím uzavřenou na
základě společného
výběrového řízení, tj. společné
veřejné zakázky)

Předmět smlouvy

Advokáti a advokátní kanceláře
Smlouva na období

Poskytování právních služeb v „kauze Viktoriagruppe“, a to
od 16. 12. 2015 na dobu do vyčerpání
zejména ve vztahu k právní úpravě insolvenčního řízení v
finančního limitu 999.999 Kč
Německu

Odměna dle smlouvy

999.999,- Kč bez DPH

Vyplacené finanční prostředky

Ve 2. pol. 2016 vyplaceno 0,- Kč
(v 1. pol. 2016 byla zaplacena odměna ve výši 855.378,- Kč s DPH
za zpracování jednoho rozsáhlého stanoviska).

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
(odbor 40 - Řízení lidských
zdrojů)

JUDr. Petr Tomek

Konzultační a poradenská činnost ve věcech služebního
poměru celníků a předpisů o služebním poměru
bezpečnostních sborů

30. 3. 2016 - 31. 12. 2016

220 Kč/1 hodinu práce

8.800 Kč

CÚ pro Karlovarský kraj

Mgr. Helena Hornychová,
IČ 74722123

Kriminalistika a písmoznalectví

Smlouva na jeden případ
č. j.: 4447-27/2016-540000-31

Faktura č.15/15/2016,
3.400 Kč

Prostřednictvím 872600-GŘC-odd. 134.6 - Hospodářské správy
Plzeň, Plzeň 1, Ant. Uxy 11, 30388 Plzeň 1

*)

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

