Ministerstvo dopravy

Počet stran: 5

č. j.: 7/2017-040-KOR/15

Ministerstvo dopravy na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2015 č. 1033, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok
2016, zveřejňuje tímto Přehled poradců a poradních orgánů za 1. pololetí roku 2017. V níže uvedeném přehledu jsou uvedení poradci a poradní orgány, kteří
jsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků.

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou placeni za svou činnost z veřejných prostředků, stav k 30. 6. 2017
Poradní orgán / Poradce

Sekce

Předmět činnosti

Vyplacená odměna
za 1. pol. roku
2017 (Kč)

Smlouva č.

Objednávka č.

S-8-810/2016

MD 1600896

164 257,-

Becker a Poliakoff, s.r.o.

Sekce legislativně právní
(100)

Poradenské a právní služby související s agendou Sekce
legislativně právní MD

Advokátní kancelář Dáňa,
Pergl & Partneři

Sekce legislativně právní
(100)

Příprava zadávací dokumentace administrace a organizace
nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu a rozvoje
aplikace Centrální registr vozidel“

S-186-810/2015

MD1600508

36 300,-

Advokátní kancelář Dáňa,
Pergl & Partneři

Sekce legislativně právní
(100)

Právní služby spojené s vyřizováním námitek a
zastupováním MD před ÚHOS - v rámci zadávacího řízení k
VZ "Dodávky tabulek registračních značek"

S-186-810/2015

MD1600509

36 300,-

JUDr. Hana Marvanová,
advokátka

Sekce legislativně právní
(100)

Smlouva o poskytování právních služeb: trestního oznámení
ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu ŠKODA TRANSPORTATION vs. ČD, a.s.

S-18-810/2017

e-Fractal

Sekce legislativně právní
(100)

poskytování expertních služeb a služeb soudního znalce

S-9-330/2015

0,-

MD1500508

32 216,-

Poradní orgán / Poradce

Sekce

Předmět činnosti

Smlouva č.

Objednávka č.

Ing. Petr Štěpánek

Sekce legislativně právní
(100)

poskytování služeb architekta kybernetické bezpečnosti

S-264-330/2016

MD1601755

Jan Dienstbier

Sekce legislativně právní
(100)

poskytování služeb manažera kybernetické bezpečnosti

S-265-330/2016

MD1601756

Vyplacená odměna
za 1. pol. roku
2017 (Kč)
49 500,45 375,-

CENDIS, s.p.

Sekce legislativně právní
(100)

plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a
dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy

S-186-330/2016

MD1601041
MD1700088
MD1601491
MD1700162
MD1700163
MD1700243
MD1700245
MD1700173
MD1700641
MD1700543

JUDr. Petr Tégl, Ph.D

Sekce legislativně právní
(100)

Poradenské a konzultační služby v oblasti právní teorie

S-28-510/2017

žádanka č. 27444
(vystavena 2. února
2017)

0,-

doc. Mgr. Jakub Guziur,
Ph.D.

Sekce legislativně právní
(100)

Poskytování poradenských služeb a konzultačních služeb se
zaměřením na provádění specifické korektorské činností

S-14-510/2015

žádanka č. 22043
(vystavena 29.
ledna 2015)

0,-

ASPK, s.r.o.

Sekce legislativně právní
(100)

Organizační zajištění písemných zkoušek žadatelů o vydání
Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách
pozemních komunikací a Oprávnění pro provádění
průzkumných a diagnostických prací

MD 1600088

0,-

Sekce legislativně právní
(100)

Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu
výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v ČR po
roce 2019

Deloitte Advisory s.r.o.

NDCON s.r.o.

Sekce infrastruktury,
civilního letectví a
kosmických aktivit
(200)

Poskytování technické podpory při posuzování
územně plánovací dokumentace v letech 2015 – 2018

S-175-120/2016

S-380-910/2014
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7 600 039,-

7 956 727,68

1 093 604,06

Poradní orgán / Poradce

Sekce

TŰV SŰD Czech s.r.o

Sekce infrastruktury,
civilního letectví a
kosmických aktivit
(200)

IRIS IDENT, s.r.o.
Doc. Ing. Roman Rak

Sekce infrastruktury,
civilního letectví a
kosmických aktivit
(200)

RDW Afdeling F&C
Eucaris

Sekce infrastruktury,
civilního letectví a
kosmických aktivit
(200)

Ing. Luděk Florian

Sekce infrastruktury,
civilního letectví a
kosmických aktivit
(200)

Cetag, s.r.o.

Sekce infrastruktury,
civilního letectví a
kosmických aktivit
(200)

Předmět činnosti

Smlouva č.

S-45-150/2005

Objednávka č.

Vyplacená odměna
za 1. pol. roku
2017 (Kč)

MD1700391

67 687,99

Dohoda o narovnání

409 585,-

Akceptační test modulu Prüm za 12/2016

MD1700148

202 650,-

Zpracování statistiky technických silničních kontrol za
období 2015-2016

MD1700437

28 500,-

MD1700366

181 500,-

MD1700726

0,-

Příprava 77. zasedání GRE/WP v Ženevě

Poimplementační podpora modulů Prüm a CBE v prostředí
EUCARIS 7

S-148-150/2017

Vyhotovení znaleckého posudku o ceně za plnění předmětu
zakázky „Zajištění provozu a rozvoje aplikace Registru
silničních vozidel“

CENDIS, s.p.

Sekce dopravní
(300)

Analýza a návrh řešení realizace digitalizace fotografií a
podpisů, a částečného rozvolnění místní příslušnosti pro
dopravně správní agendy

S-186-330/2016

Dr. Ing. Jan Přikryl

Sekce dopravní
(300)

Zpracování jednoletých plánů dopravní obslužnosti

S-236-190/2015

0,-

Ing. Vít Janoš, Ph.D.

Sekce dopravní
(300)

Technologie a ekonomika železniční dopravy, dopravní
plánování

S-271-190/2016

44 400,-

CENDIS, s.p.

Sekce dopravní
(300)

Koncepce nákupu ŽKV a příprava zadávací dokumentace
pro nákup ŽKV

S-186-330/2016
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162 989,-

Poradní orgán / Poradce

CENDIS, s.p.

RNDr. Miroslav Forman

Sekce

Předmět činnosti

Smlouva č.

Objednávka č.

Sekce dopravní
(300)

Návrh a realizace tarifní integrace vlaků dálkové dopravy v
závazku veřejné služby státu s výhledem na rozšíření o další
segmenty veřejné dopravy

S-186-330/2016

MD1700362

Sekce náměstka člena vlády Příprava podkladů a analytické činnosti ve vztahu k
(400)
materiálům předkládaným a projednávaným vládou

dohoda o pracovní
činnosti č.j.:
371/2015-010PAM/1

Vyplacená odměna
za 1. pol. roku
2017 (Kč)
4 853 420,-

57 590,-

Sdružení DOL
Ing. Vladimír Havlík
Ing. Miroslav Lubas
Ing. Michael Trnka
Ing. Jan Kareis

Sekce 1. náměstka
(500)

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe

S-214-520/2015

0,-

ECOLOGICAL
CONSULTING a.s.
RNDr. Jiří Grúz
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák,
MBA

Sekce 1. náměstka
(500)

SEA – posouzení vlivů provádění Koncepce vodní dopravy
na životní prostředí

S-370-520/2014

418 055,-

Centrum dopravního
výzkumu v.v.i.
Mgr. Roman Ličbinský

Sekce 1. náměstka
(500)

Problematika světelného znečištění"

MD1700477

0,-

Centrum dopravního
výzkumu v.v.i.
Mgr. Roman Ličbinský

Sekce 1. náměstka
(500)

Vypracování dílčí zprávy o plnění úkolů v rámci Rady vlády
pro zdraví a životní prostředí

MD1700475

0,-

Centrum dopravního
výzkumu v.v.i.
Mgr. Roman Ličbinský Ing.
Jiří Jedlička

Sekce 1. náměstka
(500)

Vypracování zprávy k emisím perzistentních organických
polutantů produkovaných dopravou

MD1700474

Centrum dopravního
výzkumu v.v.i.
Ing. Jiří Jedlička

Sekce 1. náměstka
(500)

Indikátory dopravních zátěží pro strategická rozhodování

MD1700476

Trexima spol s.r.o
Ing. Radek Houšť

Sekce 1. náměstka
(500))

Výběrové šetření vozidel a statistické šetření

S-132-520/2015
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0,-

0,-

1 540 000,-

Poradní orgán / Poradce

Sekce

Předmět činnosti

Smlouva č.

Objednávka č.

S-32-420/2015

MD1500595

S-186-330/2016

MD1700228

Vyplacená odměna
za 1. pol. roku
2017 (Kč)

Mgr. Vojtěch Veverka,
advokát

Sekce státního tajemníka
(600)

Smlouva o poskytování právních služeb ve věci určení
vlastnického práva ke vzletové a přistávací dráze letiště
Kladno

CENDIS, s.p.

Sekce státního tajemníka
(600)

Plnění zakázek a poskytování odborných poradenských
a dalších služeb v rezortu Ministerstva dopravy (projektové
řízení ACTA)

Ing. Jan Uhlíř

Sekce státního tajemníka
(600)

Vypracování znaleckého posudku s aktualizovanými cenami
vozidel určených k prodeji; posudek na nefunkční a
nepotřebný majetek a spotřebiče určené k vyřazení

MD1700503
MD1700635

36 828,-

Medvědová Jaroslava Ing.

Sekce státního tajemníka
(600)

Vypracování znaleckého posudku na kancelářský nábytek a
myčky umístěné v kuchyni MD

MD1700038
MD1700363

8 450,-

Sekce státního tajemníka
(600)

Poradenské služby ve věci přípravy projektu vybudování
centrální klimatizace pro budovu MD

MD1601610

9 680,-

Sekce státního tajemníka
(600)

Konzultační činnost při tvorbě hodnotícího formuláře a
vzdělávacího plánu státních zaměstnanců MD ČR (v souladu
s ustanovením odst. 2.7. Rámcové smlouvy o plnění zakázek
a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v
resortu MD, ev. č. S-186-330/2016).

MD1700225

117 370,-

RTCH Consult s.r.o.

CENDIS, s.p.

celkem za Ministerstvo dopravy

10 000,-

29 040,-

25 192 063,73

Zdroj: Podklady sekcí a odborů MD zaslaných na základě žádosti č. j.: 7/2017-040-KOR/1
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