
I. pololetí 2020

01 - Ministr financí

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

BDO IT a.s. Poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti Poradenské služby                         od 13. 11 2017 - 30. 6. 2021 13. 11. 2017 - 30. 6. 2021 84 700,00 Kč

Sekce 02 - Provozní

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

HVH Legal
Poskytování právních služeb v souvislosti s realizací projektu 

Integrovaného informačního systému Státní pokladny
Právní služby 6.3.2013 - dosud 0,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

Ernst & Young, s.r.o.

Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů vhodného 

vzorku operací na základě vykázaných výdajů v kompetenci Odboru 

52 - Auditní orgán Objednatele u programů spolufinancovaných z 

prostředků fondů EU v oblasti vnitřních věcí, tj. Azylového, migračního 

a integračního fondu (Asylum, migration and integration fund), Fondu 

pro vnitřní bezpečnost (Internal security fund), a dále z prostředků 

Finančních mechanismů EHP/Norska, tj. Finančního mechanismu 

EHP 2009 - 2014, Finančního mechanismu Norska 2009 – 2014, 

Finančního mechanismu EHP 2014 - 2021 a Finančního mechanismu 

Norska 2014 - 2021.

Auditní služby 27. 9. 2018 - 9. 3. 2021 (Rámcová smlouva) 0,00 Kč

Titul, jméno, příjmení Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

Mgr. Jiří Totín

Poradní orgán ministra financí v postavení služebního funkcionáře pro 

přípravu rozhodnutí o odvolání (rozkladu), v obnoveném řízení, v 

přezkumném řízení a o námitkách proti služebnímu hodnocení ve 

věcech souvisejících se služebním poměrem příslušníků Celní správy 

České republiky.

Právní služby 1.1.2020 - 31.12.2020 2 000,00 Kč

Mgr. Luboš Tichý

Poradní orgán ministra financí v postavení služebního funkcionáře pro 

přípravu rozhodnutí o odvolání (rozkladu), v obnoveném řízení, v 

přezkumném řízení a o námitkách proti služebnímu hodnocení ve 

věcech souvisejících se služebním poměrem příslušníků Celní správy 

České republiky.

Právní služby 1.1.2020 - 31.12.2020 2 000,00 Kč

Ing. Mgr. Karel Hron

Poradní orgán ministra financí v postavení služebního funkcionáře pro 

přípravu rozhodnutí o odvolání (rozkladu), v obnoveném řízení, v 

přezkumném řízení a o námitkách proti služebnímu hodnocení ve 

věcech souvisejících se služebním poměrem příslušníků Celní správy 

České republiky.

Právní služby 1.1.2020 - 31.12.2020 2 000,00 Kč

Ing. Tatjana Richterová
Poradní komise k projednávání a posuzování žádostí o prominutí 

daně nebo příslušenství daně
Právní služby 1.1.2020 - 31.12.2020 *

Sekce 04 - Finanční řízení a audit

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

Maximálně 3 000 000 Kč (bez DPH) za celou dobu trvání

Odměna dle smlouvy

520,- Kč (bez DPH) za každou člověkohodinu 

Sekce 05 - Daně a cla

Poradní orgány a komise ministryně financí (fyzické osoby)

Odměna dle smlouvy

2 000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

 2 000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

 *

Poradenské služby

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří Ministerstva financí

Celkové náklady na poradenské/advokátní služby Ministerstva financí od 1. ledna 2020 do 30. června 2020

Dokument je rozdělen na dvě části - část A obsahuje všechny smluvní vztahy s poradci a poradními orgány; část B pak všechny smluvní vztahy s advokáty a advokátními kancelářemi zastupujícími Ministerstvo financí v soudních sporech.  Smluvní vztahy s advokáty 

a advokátními kancelářemi  zastupujícími Českou republiku v mezinárodních arbitrážních sporech byly pro větší přehlednost vyčleněny do samostatného dokumentu.

Část A

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

1 800 000 Kč (bez DPH)

 2 000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise



Ing. Jiří Fojtík
Poradní komise k projednávání a posuzování žádostí o prominutí 

daně nebo příslušenství daně
Právní služby 1.1.2020 - 31.12.2020 2 000,00 Kč

plk. Mgr. Lubomír Kučera
Poradní komise k projednávání a posuzování žádostí o prominutí 

daně nebo příslušenství daně
Právní služby 1.1.2020 - 31.12.2020 2 000,00 Kč

Název orgánu Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

Deloitte Advisory s.r.o.
Technická asistence pro Národní kontaktní místo při řízení a 

monitorování programů EHP a Norských fondů 2014 – 2021
Poradenské služby 21.11.2019 – 31. 7. 2025 0,00 Kč

94 700,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skutečně vyplaceno

bpv Braun Partners, s.r.o. Poskytování právních služeb Právní a poradenské služby 29.8.2019 - dosud 0,00 Kč

Mennemeyer & Rädler GbR Poskytování právních služeb Právní a poradenské služby 20.4.2020 - dosud 0,00 Kč

AK Rychetský, Hlaváček, Krampera 

& partneři, s.r.o.
Poskytování právního poradenství v oblasti tzv. Benešových dekretů Právní služby

21.6.2011 do dočerpání fin.limitu 2 mil. Kč bez 

DPH
0,00 Kč

AK Rychetský, Hlaváček, Krampera 

& partneři, s.r.o.
Zastupování v soudních sporech v oblasti tzv. Benešových dekretů Právní služby

7.11.2011 do dočerpání fin. limitu 2 mil.Kč bez 

DPH
0,00 Kč

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa s.r.o.

Poskytování právního poradenství pro odbor 44 hlavně v oblasti 

historických pohledávek a některých specifických případů v oblasti 

Zakarpatské Ukrajiny a jiných agend odboru vyjma tzv. Benešových 

dekretů

Právní služby
21.3.2012 do dočerpání fin.limitu 2 mil.Kč bez 

DPH
0,00 Kč

Část B - celkem 0,00 Kč

94 700,00 Kč

*  poradce - fyzická osoba - neudělil souhlas se zveřejněním výše smluvní odměny a skutečně vyplacenou částkou v souladu s nařízením GDPR

Celkem část A + část B 

(nezahrnuje částku, k jejímuž zveřejnění neudělil poradce souhlas)

Část A - celkem (nezahrnuje částku, k jejímuž zveřejnění neudělil poradce souhlas)

 2 000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

Část B

Advokáti a advokátní kanceláře

Odměna dle smlouvy

Partner 4 500 Kč/hod. (bez DPH), advokát 3 900 Kč/hod. 

(bez DPH), koncipient 3 200 Kč/hod. (bez DPH). Celková 

částka fakturovaná za hodinové sazby po dobu trvání této 

smlouvy může činit maximálně částku ekvivalentní 26 

636,40 EUR bez DPH.

Za poskytování právních služeb náleží odměna ve výši 

odpovídající položkám dle příslušných ustanovení 

německého zákona o odměňování právníků 

(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). K odměně bude 

účtována DPH. Celková částka vyúčtovaná advokátní 

kanceláří nepřekročí částku 64 669,40 EUR.

3 200,- Kč bez DPH/hod.

3 200,- Kč bez DPH/hod.

2 950,- Kč bez DPH/hod. - smlouva se ukončuje

Sekce 09 - Právní a majetek státu

 2 000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

Sekce 07 - Mezinárodní vztahy a finanční trhy

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

Maximálně 1 087 500,00 Kč (bez DPH)


