
Název Typ závazku Předmět 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

999.999,- Kč bez DPH 

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

23.427,50 EUR

ROWAN LEGAL, advokátní 
kancelář, s.r.o.

Smlouva o poskytování právních 
služeb (smlouva byla uzavřena 
na základě požadavku odboru 
12 GŘC - Informatiky za účelem 
zpracování právního posudku 
souvisejícího s posouzením 
rozsahu licenčních oprávnění 
vyplývajících z rozhodujících 
smluv uzavřených GŘC v oblasti 
služeb informačních a 
komunikačních technologií 
(vývoj aplikací a jejich údržba a 
podpora) v oblasti celní a 
daňové, konkrétně ze 125 smluv 
nově uzavřených se 6 
dodavateli softwaru o rozsahu 
3453 stran textu, a to ve vztahu 
k naplnění podmínek uvedených 
v § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů)

Zpracování právního posudku ve vztahu k uzavřeným 
smlouvám GŘC a k možnosti využití jednacího řízení bez 
uveřejnění

490.000 Kč bez DPH, tj. 
592.900 Kč

Poradci, konzultanti, externí 
poradní orgány

Název orgánu / Příjmení, jméno, 
titul Předmět činnosti

Poradci, konzultanci, externí poradní orgány

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

490.000 Kč bez DPH, tj. 592.900 KčOd 18. 9. 2019 do 31. 12. 2019

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

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

stav za červenec-prosinec 2019

Odměna dle smlouvySmlouva na období

Vyplacené finanční prostředkyOdměna dle smlouvy

Advokáti a advokátní kanceláře

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, 1. a 2. pol. 2018 a v 1. a 2. pol. 2019 bylo 
vyplaceno 0,- Kč.) Částka z této smlouvy nebyla vyčerpána, a proto 
je tato smlouva stále v účinnosti.

0 Kč. (Dosud nebyla zaplacena žádná odměna. K zaplacení odměny 
dojde až po skončení soudního řízení.)

Od 15. 12. 2017 na dobu neurčitou

Smlouva na období



GŘC BDO IT a.s.
Poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické 
bezpečnosti

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

� cena za každý jednotlivý 
Dílčí audit činí 70.000,- Kč 
bez DPH 

� cena za Metodiku činí 
70.000,- Kč bez DPH 

� cena za Konzultační 
činnost činí 1.250,- Kč bez 
DPH za jednu člověkohodinu 
(max. 150.000 Kč bez DPH) 

� cena za Školení činí 1.050,- 
Kč bez DPH za jednu 
člověkohodinu
(max. 75.600 Kč bez 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)

Nepřekročí za období trvání 
(včetně DPH) 580.800,- Kč

GŘC Dataprojekt Analýza a technické řešení Sparx Enterprise 348 480,00 Kč

GŘC Software602 Poskytování poradenských a konzultačních služeb 487 872,00 Kč

GŘC Vertix Analýza a návrh řízení komunikace mezi VLAN sítěmi 566 280,00 Kč

GŘC ANECT Poskytování konzultačních služeb k provedení analýzy 362 862,06 Kč

GŘC ALEF Nula Analýza stávajícího stavu ICT prostředí CS 2 359 500,00 Kč

GŘC TM Servis CZ Návrh na rozšíření WIFI (rozmístění dalších AP…) 3 509,00 Kč

GŘC Technická univerzita v Liberci
Odborné konzultace týkající se veřejných zakázek na nákup 
výstrojních součástek

900,- Kč/hodina konzultace 
bez DPH

27. 3. 2019 až 27. 3. 2029 nebo do 
vyčerpání finančního limitu 
2 420 000,- Kč včetně 21% DPH

38 115,- Kč včetně DPH

jednoráz. obj. 348 480,00 Kč (za období červenec až prosinec 2019)

Roční plán 2020 (FA AVIS 19/600/19711)   96 800,- Kč s DPH

Dílčí audit KB 2019 (FA AVIS 19/600/15043)   84 700,- Kč s DPH

193.600,- Kč (za období 2. pol. 2019)
(Celkem dosud 193.600,- Kč)

22. 11. 2017 až 31. 12. 2020

5. 9. 2019 až 4. 9. 2020

19. 9. 2019 až 30. 9. 2020 113 498,00 Kč (za období červenec až prosinec 2019)

11. 11. 2019 až 12. března 2020 180 229,50 Kč (za období červenec až prosinec 2019)

8. 8. 2019 až 30. 11. 2019 566 280,00 Kč (za období červenec až prosinec 2019)

484 000,00 Kč (za období červenec až prosinec 2019)28. 5. 2019 až 30. 6. 2020

jednorázová objednávka 3 509,00 Kč (za období červenec až prosinec 2019)



           

*)
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 


		2020-02-04T14:06:06+0100
	Ing. Radek Kurka




