
I. pololetí 2019

01 - Ministr financí

Ministra / Nám ěstků ministra Titul, jméno, p říjmení Předmět činnosti Smlouva na období Skute čně vyplaceno

Poradce ministra RNDr. Radmil Drahoňovský
Konzultace v oblasti veřejných 
zakázek, které jsou zejména v 
gesci odboru 45

od 1. 4. 2019 (smlouva na dobu neurčitou) 500,- Kč/hod. 29 500,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skute čně 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 0,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skute čně vyplaceno

HVH Legal
Poskytování právních služeb v souvislosti s realizací projektu Integrovaného 
informačního systému Státní pokladny

Právní služby 6.3.2013 - dosud 296 752,50 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skute čně 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) 45 302,40 Kč

Titul, jméno, p říjmení Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skute čně 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 od 15.2.2018 (zřízovací listina poradní komise) 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 od 15.2.2018 (zřízovací listina poradní komise) 2 000,00 Kč

1 800 000 Kč (bez DPH)

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

Sekce 04 - Finan ční řízení a audit

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

Sekce 02 - PROVOZNÍ
Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

maximálně 3 000 000 Kč bez DPH za celou dobu trvání

520,- Kč bez DPH za každou člověkohodinu 

Sekce 05 - Dan ě a cla

Poradní orgány a komise ministryn ě financí (fyzické osoby)

Odměna dle smlouvy

1000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

1000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

Seznam poradních orgán ů, poradc ů, advokát ů a advokátních kancelá ří  

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2019 do 30. června 2019

Část A

Z důvodu zachování srovnatelnosti mezi běžným a minulým obdobím je dokument rozdělen na dvě části. Část 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.

Odměna dle smlouvy

Poradci



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 od 15.2.2018 (zřízovací listina poradní komise) 2 000,00 Kč

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

Právní služby 1. 1. 2019 - 31. 12.2019 *

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

Právní služby 1. 1. 2019 - 31. 12.2019 0,00 Kč

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

Právní služby 1. 1. 2019 - 31. 12.2019 0,00 Kč

 

Název orgánu Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skute čně vyplaceno

Ernst & Young s.r.o. Poskytování poradenských služeb v souvislosti s implementací GDPR Poradenské a konzultační služby 24.8.2018 - 23.8.2020 (ukončeno 7. 5. 2019) 0,00 Kč

Název Předmět činnosti Služby Smlouva na období Skute čně vyplaceno

bpv Braun Partners, s.r.o. Poskytování právních služeb Právní a poradenské služby 25.10.2017 – dosud 198 254,14 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 
pohleldávek 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

575 809,04 Kč

Název Typ závazku Předmět smlouvy Smlouva na období Skute čně vyplaceno
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., 
advokátní kancelář (nyní Skils s.r.o.)

Právní služby ve sporu WNC Factoring v. ČR Právní služby 23. 10. 2014 - dosud partneři - zahraniční 11 800 Kč / hod. bez DPH 0,00 Kč

advokáti - zahraniční 1 500 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - zahraniční

1 000 Kč / hod. bez DPH

partneři - místní 5 000 Kč / hod. bez DPH

3 200,- Kč bez DPH/hod.

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

Partner a seniorní advokát 4.500,- Kč/hod. (bez DPH), 
advokát 3.700,- Kč/hod. (bez DPH). Celková částka 
fakturovaná za hodinové sazby po dobu trvání této smlouvy 
může činit maximálně částku ekvivalentní 23.427,50 EUR bez 
DPH.

Sekce 09 - Právní a majetek státu (bývalé sekce 02 a 03)

Poradenské služby

Odměna dle smlouvy

1000 Kč za uskutečněné jednání poradní komise

*

Část A - Celkem (nezahrnuje částku, k jejímuž zve řejnění neud ělil poradce souhlas)

1 000  Kč za uskutečněné jednání poradní komise

1 000  Kč za uskutečněné jednání poradní komise

maximálně 2 000 000 Kč bez DPH za dobu plnění

Sekce 08 - Státní tajemník

Odměna dle smlouvy

Advokáti a advokátní kancelá ře

Část B

Do seznamu za I. pololetí 2019 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.

3 200,- Kč bez DPH/hod.

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



advokáti - místní 4 000 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - místní

1 500 Kč / hod. bez DPH

tlumočníci 550 Kč / hod. bez DPH

překlady
300 Kč / normostrana bez 
DPH

Zeiler.partners Rechtsanwälte GmbH Právní služby ve sporu A11Y v. ČR Právní služby 24. 11. 2014 - dosud partneři - zahraniční 4 700 Kč / hod. bez DPH 337 369,95 Kč

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

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

Zeiler.partners Rechtsanwälte GmbH Právní služby ve sporu Fynerdale v. ČR Právní služby 21. 6. 2018 - dosud partneři - zahraniční 4 700 Kč / hod. bez DPH 2 235 944,41 Kč

koncipienti, asistenti, 
stážisté - zahraniční

3 000 Kč / hod. bez DPH

tlumočníci 
maximálně 600 Kč / hod. 
bez DPH

překlady
maximálně 600 Kč / 
normostrana bez DPH

Dechert (Paris) LLP Právní služby ve sporu  Pawlovski v.ČR Právní služby 22. 10. 2015 - dosud partneři - zahraniční 16 845 Kč / hod. bez DPH 5 906 268,33 Kč

advokáti - zahraniční   9 900 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - zahraniční

  5 500 Kč / hod. bez DPH

partneři - místní   5 500 Kč / hod. bez DPH

advokáti - místní   4 500 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - místní

  2 000 Kč / hod. bez DPH

tlumočníci   3 100 Kč / hod. bez DPH

překlady
500 Kč / normostrana     bez 
DPH

Dechert (Paris) LLP Právní služby ve sporu WCV World Capital Ventures v. ČR Právní služby 22. 10. 2015 - dosud partneři - zahraniční 16 845 Kč / hod. bez DPH 1 749 441,11 Kč

advokáti - zahraniční 9 900 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - zahraniční

5 500 Kč / hod. bez DPH

partneři - místní 5 500 Kč / hod. bez DPH

advokáti - místní 4 500 Kč / hod. bez DPH



koncipienti, asistenti, 
stážisté - místní

2 000 Kč / hod. bez DPH

tlumočníci 3 100 Kč / hod. bez DPH

překlady
500 Kč / normostrana bez 
DPH

Dechert (Paris) LLP Právní služby ve sporu A.M.F. Aircraftieasing Meier & Fischer GMBH & Co. KG Právní služby 26. 1. 2017 - dosud partneři 16 845 Kč / hod bez DPH 9 130 080,59 Kč

advokáti a senior foreign  
legal consultans

9 900 Kč / hod. bez DPH

advokátní koncipienti, právní 
asistenti a stážisté

5 500 Kč / hod. bez DPH

tlumočníci 
max. 2 000 Kč / hod. bez 
DPH

překlady
max. 500 Kč / normostrana 
bez DPH

Arnold & Porter LLP Právní služby v solárních sporech Právní služby 2. 7. 2015 - dosud partneři - zahraniční 17 200 Kč / hod. bez DPH 10 888 428,18 Kč

advokáti - zahraniční 9 780 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - zahraniční

9 200 Kč / hod. bez DPH

partneři - místní 5 180 Kč / hod. bez DPH

advokáti - místní 3 900 Kč / hod. bez DPH

koncipienti, asistenti, 
stážisté - místní

2 640 Kč / hod. bez DPH

tlumočníci 1 300 Kč / hod. bez DPH

překlady
950 Kč / normostrana bez 
DPH

Arnold & Porter LLP Právní služby ve sporu Diag Human v. ČR Právní služby 23. 2. 2018 - dosud partneři ** 11 180 328,24 Kč
advokáti a senior foreign  
legal consultans

**

koncipienti, právní asistenti, 
stážisté - zahraniční

**

tlumočníci 
maximálně 1 300 Kč / hod. 
bez DPH

překlady
maximálně 950 Kč / 
normostrana bez DPH

Chaffetz Lindsey LLP Právní služby ve sporu Alcor v. ČR Právní služby 8. 8. 2018 - dosud partneři ** 1 206 353,86 Kč
advokáti a senior foreign  
legal consultans

**

koncipienti, právní asistenti, 
stážisté - zahraniční

**

tlumočníci 
maximálně 3 000 Kč / hod. 
bez DPH

překlady
maximálně 1 000 Kč / 
normostrana bez DPH

Část B 42 634 214,67 Kč

43 210 023,71 Kč

** částka smluvní odměny podléhá obchodnímu tajemství

Celkem část A + část B (nezahrnuje částku, k jejímuž zve řejnění neud ělil poradce souhlas)

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


