
Ministra / Náměstků ministra Titul, jméno, příjmení Předmět činnosti Smlouva na období Odměna dle smlouvy

Poradce ministra Ing. Darek Kysela osobní poradenské a konzultační činnosti, specializované služby v 
oblasti ekonomických analýz 1.1.- 31.12.2015 48 000 Kč / měs.

Poradce ministra Ing. Jana Mayerová poradenství pro oblast problematiky EU v gesci MF s ohledem na 
fungování strukturálních fondů v gesci MF 1.1.- 31.8.2015 48 000 Kč / měs.

Poradce ministra Ing. Aleš Michl osobní poradenské a konzultační činnosti, poradenské služby v oblasti 
řízení státního dluhu a makroekonomických analýz 1.1.- 31.12.2015 48 000 Kč / měs.

Poradce ministra Ing. Jaroslav Ungerman poradenské služby v oblasti makroekonomie a řízení výdajů a příjmů 
státního rozpočtu 1.1.- 31.12.2015 bez nároku na odměnu

Poradce ministra Ing. Radim Haluza
analýzy dopadu nového loterijního zákona,implementace 
monitorovacího systému, příprava střednědobého a dlouhodobého plánu
společnosti Výzkumný a zkušební ústav letectví

1.2.- 31.12.2015 48 000 Kč / měs.

Poradce ministra Bc. Antonín Šesták poradenské služby zejména v celní a daňové oblasti 1.5. - 30.6. 2015. 65 000 Kč /měs

Poradce náměstka ministra sekce 03 Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D. poradenská činnost 1.1. 2015 - 31.12. 2015 350 / hod. a časový rozsah nesmí 
překročit 300 hodin

Poradce náměstka ministra sekce 04 PhDr. Jiří Skuhrovec poradenství pro oblast ICT, státní pokladna a výkaznictví 1.1. 2015 - 31.12. 2015 max. 49 000 Kč / měs.

Poradce náměstka ministra sekce 04 Mgr. Ondřej Chmela, advokát úkony spočívající zejména v oblasti legislativy a realizace veřejných 
zakázek 1.1. 2015 - 31.12. 2015 max. 49 000 Kč / měs.

Poradce náměstka ministra sekce 05 Ing. Lukáš Kozák poradenství pro náměstkyni ministra - oblast daně a cla 1.4. 2014 - 31.12. 2015 max. 50 000 Kč / měs.

Poradce náměstka ministra sekce 07 Ing., LL.M., Martin Hanzlík poradenská činnost - finanční nástroje 1.1. 2015 - 30.6. 2015. 320 Kč / hod.

Národní koordinátor pro zavedení eura Prof.Ing. Oldřich Dědek, Csc. koordinace aktivit v souvislosti se zavedením eura 1.1.2015-30.6.2015 375 Kč / hod., max 80 hodin/měs.

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří
Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2015 do 30. června 2015

Poradci 

Část A

Z důvodu zachování srovnatelnosti mezi běžným a minulým obdobím je dokument rozdělen na dvě části. Část A je sestavena ve struktuře používáné do 2.pololetí 2013 a obsahuje všechny smluvní vztahy s poradními orgány s výjimkou smluvních 
vztahů uvedených v části B, která zahrnuje také smluvní vztahy dříve nezveřejňované, tj. smlouvy související s mezinárodními arbitrážemi a smluvní vztahy hrazené z privatizačního účtu.       

Pozn. 1) Skutečně vyplacená odměna fyzickým osobám není u jednotlivých jmen uváděna, je zahrnuta v celkovém součtu.       



Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Skutečně vyplaceno

AK Dvořák Hager&Partners smlouva o poskytování právních služeb právní poradenství k prodeji majetkové účasti MF od 24.3.2015 do 31.12.2015 260 949,81 Kč

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Skutečně vyplaceno

AK Rychetský, Hlaváček, Krampera & 
partneři s.r.o. smlouva poskytování právního poradenství v oblasti tzv. Benešových dekretů

smlouva uzavřena dne 
21.6.2011 do dočerpání 
finančního limitu 2 mil Kč bez 
DPH

3 200 Kč / 1 hod. 0,00 Kč

AK Hartmann, Jelínek & Fráňa s.r.o. smlouva

za odbor 44 jde o poskytování právního poradenství hlavně v oblastech 
historických pohledávek a některých specifických případů v oblasti 
Zakarpatské Ukrajiny a jiných agend odboru vyjma tzv. Benešových 
dekretů.

smlouva uzavřena dne 
21.3.2012 do dočerpání 
finančního limitu 2 mil Kč bez 
DPH

2 950 Kč / 1 hod. 116 033,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

Účastníci sdružení KPMG Česká republika, 
s.r.o.; BDO Audit, s.r.o. a BDO CA, s.r.o.

výkon auditů v kompetenci auditního orgánu; 
Posouzení kvality výkonu činností prováděných 
Auditním orgánem v souladu s mezinárodně 
uznávanými auditorskými standardy; Provedení 
auditu u projektů Auditního orgánu 
financovaných z OPTP ve vzorku operací;

provedení auditů operací a auditů systému
25.4.2013 - 30.6.2015 
(Rámcová smlouva o 
poskytování auditních služeb)

0,00 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře

Odměna dle smlouvy

max. 880 000 Kč

Odměna dle smlouvy

Sekce 4 - Finanční řízení a audit

Sekce 2 - Právní

Sekce 3 - Majetek státu

Advokáti a advokátní kanceláře

Odměna dle smlouvy

Poradenské služby

680 Kč / hod. bez DPH / 822,80 Kč / hod. včetně DPH 



Ing. Stanislav Hušek

ověření funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti 
Informačního systému Auditního orgánu (dále 
také „IS AO“), a to jak z pohledu samotné 
aplikace, ale i dat uložených v databázích;
Zmapování, popsání a ověření současné 
architektury IS AO včetně jeho vazeb na další 
IS MF a externí IS;
Ověření, zda je IS AO schopen bez velmi 
významného technického zásahu naplnit 
aspekty informačního systému MS2014+; 
Zjištění možnosti dalšího rozvoje a 
integrovatelnosti IS AO;
Posouzení funkcionality IS AO a stanovení 
způsobu jejich dalšího využití tak, aby poskytly 
novou přidanou hodnotu pro činnost Auditního 
orgánu;
Konzultace při tvorbě související metodiky AO;
Konzultace pří tvorbě architektury nového IS 
AO v případě, že stávající IS AO není možné z 
funkčních nebo finančních důvodů upgradovat; 
Konzultace při výkonu auditu IT systémů, které 
ověřují přiměřenost funkcionalit v IT systémech 
a přiměřenost nákladů a zadávání veřejných 
zakázek, s cílem poskytnout přiměřené ujištění, 
že výkazy výdajů jsou legální a správné.

poskytování služeb v rámci optimalizace informačního systému 
Auditního orgánu Ministerstva financí a výkonu auditu IT systémů. 19.1. - 30.6.2015 193 600, 00 Kč         

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

PhDr. Marek Hlavica
poradenská a manažerská činnost v oblasti 
strategického řízení komunikace a public 
relations v souvislosti s projektem e-tržeb

poradenská a manažerská činnost k projektu e-tržby 16.2.2015 - 1.4.2016 1 047 202,70 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

BDO CA s.r.o. Dílčí smlouva o poradenské a auditorské 
činnosti

certifikace účtů platební agentury určené k provádění Společné 
zemědělské politiky za finanční rok 2014

Finanční rok 2014 (pozn.
finanční rok se nekryje s
rokem kalendářním)

6 800 145,50 Kč

BDO CA s.r.o. Dílčí smlouva o poradenské a auditorské 
činnosti

předakreditační šetření platební agentury určené k provádění Společné 
zemědělské politiky za programové období 2014 - 2020 I. pololetí 2015 0,00 Kč

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období

Skutečně vyplaceno

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
zastoupení ve smyslu § 151 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

komplexní administraci otevřeného zadávacího řízení VZ na dobu určitou, potřebnou pro 
řádné poskytnutí služeb 380 250,00 Kč

Sekce 6 - Veřejné rozpočty

Odměna dle smlouvy

Advokáti a advokátní kanceláře

2 250 Kč / hod.

Sekce 5 - Daně a cla
Poradenské služby

Poradenské služby

Sekce 7 - Mezinárodní vztahy

Odměna dle smlouvy

3 300 Kč/ hod., max. 1 996 500 Kč

manažer auditu       8 800 Kč / den bez DPH
  auditor ICT           8 000 Kč / den bez DPH
  auditor                 3 550 Kč / den bez DPH
manažer auditu     8 800 Kč / den bez DPH
auditor ICT           8 000 Kč / den bez DPH

Odměna dle smlouvy

220 Kč / hod. bez DPH / 266,20 Kč / hod.



ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. zastoupení nad rámec původní smlouvy

zastoupení dle § 151 ZVZ při případných opravných prostředcích 
dodavatelů, tzn. při případných námitkách, návrzích na přezkoumání 
úkonů klienta jako zadavatele před ÚOHS a jiné úkony v souvislosti se 
zastupováním před ÚOHS a správním soudnictví

na dobu určitou, potřebnou pro 
řádné poskytnutí služeb 0,00 Kč

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Skutečně vyplaceno

3 500 Kč bez DPH

(max. 2 mil. Kč bez DPH)

1 089 Kč včetně DPH

(max. 200 000 Kč vč. DPH)

Poradním orgánům, advokátům a advokátním kancelářím (fyzickým a právnickým osobám) bylo v I. pololetí 2015 vyplaceno celkem: 9 977 421,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno
Ernst&Young smlouva o poskytování poradenských služeb poradenství ve věci prodeje majetkové účasti MF 24.3. 2015 - 31.12. 2015 max. 2 000 000 Kč 1 524 600,00 Kč

max. 7 895 200 Kč
Partneři 8 340 Kč / hod. bez DPH

Seniorní a juniorní manažeři 4 726 Kč / hod. bez DPH

Mgr. Radek Kocourek smlouva o poskytování právních služeb zastupování v soudním sporu od 8.2.2010 - 1.9.2014 
poradenská činnost unkončena 85 965,66 Kč

JUDr.Světlana Semrádová Zvolánková smlouva o poskytování právních služeb zastupování v soudním sporu od 8.7.1998 - 1.9.2014 
poradenská činnost ukončena 42 905,00 Kč

JUDr.Ladislav Mifek smlouva o poskytování právních služeb zastupování v soudním sporu od 23.3.1998 - 1.9.2014 
poradenská činnost ukončena 103 024,00 Kč

advokáti 2 625 Kč / hod. bez DPH
koncipienti, asistenti, stážisté 1 750 Kč / hod. bez DPH
tlumočníci 1 000 Kč / hod. bez DPH
překlady    600 Kč / hod. bez DPH

Profesor Zachary Douglas právní poradenství v solárních sporech právní služby od 4.10.2011 - dosud advokáti 530 CHF / hod. bez DPH 632 435,00 Kč
partneři 675 USD / hod. bez DPH
seniorní advokáti 525 USD / hod. bez DPH
juniorní advokáti 375 USD / hod. bez DPH
koncipienti  235 USD / hod. bez DPH
stážisté 210 USD / hod. bez DPH
kvalifikovaný právník 5 000 Kč / hod. bez DPH
právní asistent 1 500 Kč / hod. bez DPH
partneři 5 000 Kč / hod. bez DPH
advokáti 4 000 Kč / hod. bez DPH
koncipienti, asistenti, stážisté 1 500 Kč / hod. bez DPH
tlumočníci 550 Kč / hod. bez DPH
překlady 300 Kč / normostrana bez DP
partneři - zahraniční 4 700 Kč / hod. bez DPH
advokáti - zahraniční 3 500 Kč / hod. bez DPH
koncipienti, asistenti, stážisté - zahraniční 1 500 Kč / hod. bez DPH
partneři - místní 4 500 Kč / hod. bez DPH

Zeiler.partners Rechtsanwälte GmbH       právní služby ve sporu A11Y v. ČR právní služby od 24.11.2014 - dosud 216 788,05 Kč

od 24.8.2011 - dosud

2 203 624,02 KčWEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., 
advokátní kancelář právní služby ve sporu WNC Factoring v ČR právní služby od 23.10.2014 - dosud

12 770 307,75 Kč

107 992,50 Kč

Squire Patton Boggs (US) LLP právní služby v solárních sporech právní služby od 12.8.2011 - dosud 3 220 882,63 Kč

WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., 
advokátní kancelář právní služby v solárních sporech právní služby

dle ust. § 7 vyhl.č.171/96 Sb.

DLA Piper Prague LLP, organizační složka právní služby ve sporu Vöcklinghaus v. ČR právní služby od 4.8.2008 - dosud

1/2 sazby dle vyhl.č. 177/96 Sb.

dle vyhl.č.177/1996 Sb.

Advokáti a advokátní kanceláře

Odměna dle smlouvy

Odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

2 250 Kč / hod.

smlouva o poskytování právní pomoci 0,00 Kč

0,00 KčAK JUDr. Jaroslav Muroň smlouva o poskytování právních služeb právní poradenství ve věci vlastnické politiky státu
od 7.5.2013 na dobu neurčitou 
resp. do splnění předmětu 
smlouvy

Advokáti a advokátní kanceláře

JUDr. Jiří Hartman, AK HJF právní poradenství v oblasti IMU (systém dorovnávání úrok.rozdílů) od 15.4.2010 do vyčerpání fin. 
limitu

Do seznamu za I. pololetí 2015 jsou zahrnuty níže uvedené poradní orgány, které nebyly před rokem 2014 zveřejňovány (tj. smluvní vztahy hrazené z privatizačního účtu a smlouvy související s mezinárodními arbitrážemi). Do seznamu nejsou zahrnovány vnitřní komise 
ustanovované zřizovacími listinami, jejichž činnost vychází z požadavků daných zákonem. 

Část B

Sekce 2 - Právní
Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

KPMG Česká republika, s.r.o. expertní poradenství v solárních sporech poradenské služby od 1.9. 2014 - dosud 1 166 591,30 Kč



advokáti - místní 3 000 Kč / hod. bez DPH
koncipienti, asistenti, stážisté - místní 1 500 Kč / hod. bez DPH
tlumočníci 600 Kč / hod. bez DPH

překlady
600 Kč / normostrana bez 
DPH

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Skutečně vyplaceno

JUDr. Věra Surmíková mandátní smlouva poskytování právních služeb vypovězena  k 31.4.2015 2 000 000 Kč bez DPH 0,00 Kč

JUDr. Jaroslav  Niklas mandátní smlouva právní služby v souvislosti se správou agendy nadací na dobu určitou do 30.6.2015  350 Kč / 1 hod. /  měs. 30 000 Kč 0,00 Kč

Odměna dle smlouvy

Ve I. pololetí roku 2015 bylo poradním orgánům, které nebyly před rokem 2014 zveřejňovány, vyplaceno celkem: 22 075 116 Kč

Sekce 3 - Majetek státu
Advokáti a advokátní kanceláře


	I. pololetí 2015

