
Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů, konzultantů a jinak pojmenovaných funkcí v rámci CÚ či GŘC*)

stav za červenec-prosinec 2018

(úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů)
Interní protikorupční program CS ČR

Advokáti a advokátní kanceláře
Název Typ závazku Předmět smlouvy  Smlouva na období Odměna dle smlouvy Vyplacené finanční prostředky

White&Case (Europe) LLP

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

Poskytování právních služeb v „kauze Viktoriagruppe“, a
to zejména ve vztahu k právní úpravě insolvenčního řízení
v Německu

od 16. 12. 2015 na dobu do
vyčerpání finančního limitu 999.999
Kč

999.999,- Kč bez DPH 

0 Kč. (V 1. pol. 2016 byla zaplacena odměna ve výši 855.378,- Kč
s DPH za zpracování jednoho rozsáhlého stanoviska, ve 2. pol.
2016,  v 1. a 2. pol. 2017 a v 1. a 2. pol. 2018 bylo vyplaceno 0,-
Kč.)

bpv Braun Partners s.r.o. Smlouva o poskytování
právních služeb

Právní pomoc spočívající v zastupování České republiky
zastoupené v řízení Generálním ředitelstvím cel nebo
Celním úřadem pro Královéhradecký kraj pro řízení před
příslušným soudem ve věci incidenčního sporu pro
neuznané pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení
vedeného u Okresního soudu ve Weilheimu i.OB
(Německo) pod sp.zn. IN 425/14 proti Mirko Mőllenovi,
Műnchen, Barthstraße 16, insolvenčnímu správci
konkurzní podstaty majetku úpadce společnosti
VIKTORIAGRUPPE AG, Krailling

Od 15. 12. 2017 na dobu neurčitou 23.427,50 EUR 0 Kč. (K zaplacení odměny dojde až po skončení soudního řízení.

Poradci, konzultanci, externí poradní orgány
Poradci, konzultanti, externí

poradní orgány
Název orgánu / Příjmení, jméno,

titul Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy Vyplacené finanční prostředky

GŘC BDO IT a.s. Poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické
bezpečnosti 22. 11. 2017 až 31. 12. 2020

 cena za každý jednotlivý
Roční plán činí 80.000,- Kč
bez DPH

 cena za každý jednotlivý
Dílčí audit činí 70.000,- Kč b
ez DPH

 cena za Metodiku činí 70.
000,- Kč bez DPH

 cena za Konzultační činn
ost činí 1.250,- Kč bez DPH
za jednu člověkohodinu (ma
x. 150.000 Kč bez DPH)

 cena za Školení činí 1.05
0,- Kč bez DPH za jednu člo
věkohodinu
(max. 75.600 Kč bez DPH)

• Roční plán 2019
(FA AVIS 18/600/19458)
96 800,- Kč s DPH

• Dílčí audit KB 2018
(FA AVIS 18/600/15359)
84.700,- Kč s DPH

GŘC 

INDUSEC, s.r.o.
Mikuleckého
1314/14,
14700 Praha 4 

Podpora ochrany UI CS ČR zpracovávaných pomocí
výpočetní a komunikační techniky (zejm. na úseku
IS/OUI)

9. 8. 2017 až 31. 7. 2019 Nepřekročí za období trvání
(včetně DPH) 749.232,- Kč

174.300,50 Kč
(vyplacená částka od doby trvání smlouvy celkem 593.142 Kč)

GŘC JUDr. Petr Tomek
Konzultační a poradenská činnost ve věcech sjednocení
aplikace předpisů o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů

Dohoda o provedení práce
1. 2. 2018 až 31. 12. 2018

S ohledem na stanovisko
ÚOOÚ, které bylo
zaevidováno pod č.j.
47511/2018-900000-501, a
doporučení Úřadu vlády ČR
nezveřejněno. 

S ohledem na stanovisko ÚOOÚ, které bylo zaevidováno pod č.j.
47511/2018-900000-501, a doporučení Úřadu vlády ČR
nezveřejněno. 



GŘC Software602

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v
oblasti výroby a úpravy inteligentních formulářů, webových
služeb a Workflow procesů, včetně napojení formulářů a
Workflow procesů na agendové informační systémy celní
správy

1. 10. 2017 až 30. 9. 2018 487.872,- Kč 471 174 Kč

GŘC Česká zemědělská univerzita v
Praze Aplikovaný výzkum v oblasti řízení rizik 16.6.2017 až 30.6.2018 193 600 Kč 60 500 Kč

GŘC Tovek Konzultace - Aplikační podpora TOVEK jednoráz. obj. z 1. pol.  29 040 Kč 29 040 Kč

GŘC Bisnode - ČEKIA Provádění hloubkových analýz "Kreditní zprávy DaB" jednoráz. obj. z 1. pol.  185 130 Kč 185 130 Kč

GŘC Q4IT Měření úrovně kvality IT v CS ČR jednoráz. obj. z 1. pol.  240 355 Kč 240 354,99 Kč

GŘC TM Servis CZ Odborné posudky stavu VT jednoráz. obj. z 1. pol.  1 815 Kč 1 815 Kč

GŘC Network Security Monitoring
cluster Analýza připravenosti GDPR v prostředí CS ČR 4. 1. 2018 až 18. 5. 2018 474 320 Kč 425 920 Kč

GŘC JVM Computers Odborné posudky stavu VT jednoráz. obj.  32 066 Kč 32 066 Kč

GŘC Ing. Jiří Ovčáček
Konzultační a poradenská činnost v oblasti realizace
přípravy a zpracování projektových dokumentací a
souvisejících podkladů investičních akcí CS ČR

Dohoda o provedení práce
1. 7. 2018 – 30. 11. 2018

S ohledem na stanovisko
ÚOOÚ, které bylo
zaevidováno pod č.j.
47511/2018-900000-501, a
doporučení Úřadu vlády ČR,
nezveřejněno. 

S ohledem na stanovisko ÚOOÚ, které bylo zaevidováno pod č.j.
47511/2018-900000-501, a doporučení Úřadu vlády ČR
nezveřejněno. 

*) 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 
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