
Žádám o poskytnutí seznamu poradců, kteří pracují pro ministerstvo. K jednotlivým jménům 
prosím o zaslání jejich náplně práce, měsíční odměny a od kdy pro ministerstvo pracují? 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 
 
 V Praze dne 2. 2. 2015 

 
Č. j.: MF-2561/2015/9002-11/112 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Na Ministerstvo financí bylo dne 15. ledna 2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"Žádám o poskytnutí seznamu poradců, kteří pracují pro ministerstvo. K jednotlivým jménům 
prosím o zaslání jejich náplně práce, měsíční odměny a od kdy pro ministerstvo pracují?" 
 
 Vámi požadované informace jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

jméno 
datum 

uzavření 
smlouvy 

měsíční odměna náplň práce 

Mgr. Marek Havrda, MA, MPA 1.1.2015 
350 Kč/hod. 

max. 300 hod. 
poradenská činnost pro 
náměstka ministra 

PhDr. Jiří Skuhrovec 17.3.2014 
04-07/2014 - 49 tis. Kč/měs. 
08-11/2014 - 41 tis. Kč/měs. 

poradenství pro oblast 
ICT, st. pokladna a 
výkaznictví, opendata, 
registr smlu, audit a 
analýza dat 

Mgr. Ondřej Chmela 10.11.2014 11-12/2014 - 15 791,- Kč/měs. 

poradenství o oblasti 
auditu veřejných 
zakázek a kontroly na 
dodržováním zákona č. 
137/2006 Sb., o VZ 

jméno 
datum 

uzavření 
smlouvy 

měsíční odměna náplň práce 

Ing. Lukáš Kozák 1.4.2014 50 000,- Kč/měs. 
poradenská činnost pro 
náměstka ministra 

 
Mgr. Veronika Peřinová 

1.1.2012 
23 180,- - 34 850,- Kč/měs. + 
osobní příplatek dle zákoníku 

práce (pracovní smlouva) 

koncepční legislativní 
činnost, právní 
poradenství, 
implementace 
směrnice Rady EU o 
požadavcích na 
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rozpočtové rámce 
členských států 

Ing. et Ing. Lubomír 
Chaloupka, Ph.D. 

1.5.2014 
23 180,- - 34 850,- Kč/měs. + 
osobní příplatek dle zákoníku 

práce (pracovní smlouva) 

koncepce fiskální 
politiky státu, veřejné 
rozpočty, 
implementace 
směrnice Rady EU o 
požadavcích na 
rozpočtové rámce 
členských států 

Bc. Jan Drahota 1.1.2015 pracuje bezúplatně 
poradenství v oblasti 
finančních trhů 

Ing. Martin Hanzlík, LLM 1.1.2015 
320 Kč/hod. 

max. 150 hod./měs. 
poradenství v oblasti 
finančních trhů 

Ing. Jana Mayerová 1.2.2014 48 tis./měs. 
poradkyně ministra 
pro oblast 
problematiky v EU 

Ing. Darek Kysela 1.4.2014 48 tis./měs. 
poradce ministra pro 
oblast ekonomických 
analýz 

Ing. Aleš Michl 1.4.2014 48 tis./měs. 

poradce ministra pro 
oblast řízení státního 
dluhu a 
makroekonomických 
analýz 

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. 1.3.2014 pracuje bezúplatně 

poradce ministra pro 
oblast makroekonomie 
a řízení příjmů a 
výdajů st. rozpočtu 

 
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 

 
1.1.2015 

375 Kč/hod. 
max. 80 hod./měs. 

národní koordinátor 
pro zavedení eura 

 
 
 
 
 
                   
 


