Ministerstvo dopravy

Přehled poradců, poradenských společností, advokátů, advokátních kanceláří, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost je financována z veřejných
prostředků, za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020.

Poradci (fyzické osoby)1
Jméno a
příjmení

Příjemce
činnosti

Číslo
smlouvy

Předmět činnosti

Dohoda o pracích
konaných mimo
pracovní poměr

Jednotková
odměna

Vyplacená
odměna

Číslo objednávky

Ministr
Mgr. Lucie
Kubovičová

Ministr

Výkon poradenské činnosti pro ministra v oblasti komunikace a koordinace mediálních
výstupů hospodářského charakteru.

4/2020-010PAM/257

–

Ne

–

–

S-28510/2017

Ne

–

–

Žádanka č. 27444
(ze dne 2. února
2017)

S-233510/2017

Ne

1 500 Kč/hod.
vč. DPH

0 Kč vč.
DPH

Žádanka č. 29639
(ze dne 10.
listopadu 2017)

Sekce legislativní a právní
Doc. JUDr. Petr
Tégl, Ph.D.

Odbor
legislativy

Doc. JUDr.
Kateřina
Frumarová,
Ph.D.

Odbor
legislativy

Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících s přípravou návrhů
právních předpisů v oblasti drážní, silniční, vodní a letecké dopravy a v oblasti výstavby
dopravní infrastruktury, jde-li o jejich vztah k rekodifikovanému českému soukromému
(zejména občanskému) právu.
Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících s přípravou návrhů
právních předpisů v oblasti drážní, silniční, vodní a letecké dopravy a v oblasti výstavby
dopravní infrastruktury ve vztahu ke správnímu právu a správní vědě.

Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend
Ing. Vít Janoš,
Ph.D.

Odbor
veřejné
dopravy

Poskytování poradenských služeb – technologie a ekonomika železniční dopravy, S-271dopravní plánování.
190/2016

Ne

–

–

MD1700756

Dr. Ing. Jan
Přikryl

Odbor
veřejné
dopravy

Zpracování jednoletých plánů dopravní obslužnosti vlaky dálkové dopravy v letech 2019- S-1902021.
190/2018

Ne

–

–

MD1900978

Ano

–

–

–

Sekce ekonomická a infrastrukturní
Ing. Richard
Veselý

1

Odbor fondů
EU

Konzultační podpora pro Řídicí orgán Operačního programu Doprava při ověřování 4/2020-010finančního zdraví žadatelů, a to zejména u výzev pro programy v rámci režimu tzv. PAM/14
veřejné podpory, ve kterých obvykle žádají privátní subjekty.

Údaje o odměnách (tj. výše smluvní nebo sjednané jednotkové odměny a celkové vyplacené odměny za sledované období) nejsou v případě fyzických osob uvedeny z důvodu neudělení souhlasu se zveřejněním těchto údajů.
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Ing. Pavel Černý

Odbor fondů
EU

Konzultační podpora při ověřování kategorizace podniků dle doporučení Komise 124/20192003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních 010-PAM/6
podniků. Dále se jedná o případnou konzultační podporu při nastavení metodického
rámce a požadavků na žadatele, které souvisejí s problematikou kategorizace podniků
a posouzením podniku v obtížích.

Ano

500 Kč/hod.
vč. DPH

5 500 Kč vč.
DPH

–

Dana Kolátorová

Odbor fondů
EU

Externí odborné zajištění činnosti účetního poradce a vedení účetnictví v rámci projektů 485/2015Technické pomoci Operačního programu Doprava v programovém období 2014 – 2020, 010-PAM/1
včetně kontroly daňových dokladů a podkladů souvisejících s implementací operačního
programu.

Ano

350 Kč/hod.
vč. DPH

78 400 Kč
vč. DPH

–

Celková částka vyplacená všem poradcům (fyzickým osobám) za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 činila 731 234 Kč.

Poradci (právnické osoby – poradenské společnosti)2
Název

Příjemce
činnosti

Číslo
smlouvy

Předmět činnosti

Číslo
objednávky

Jednotková
odměna

Vyplacená odměna

Sekce legislativní a právní
e-Fractal

Odbor ICT

Poskytování expertních služeb a poskytování poradenských a S-9konzultačních služeb k zajištění velkých informačních systémů 330/2015
spravovaných Ministerstvem dopravy.

MD1500508

Senior expert
1 815 Kč/hod. vč.
DPH

0 Kč vč. DPH

Expert 1452
Kč/hod. vč. DPH
CENDIS, s.p

Odbor ICT

Plnění týkající se poskytování služeb a konzultací v oblasti S-288kybernetické bezpečnosti, strategie a architektury informačních a 330/2019
komunikačních technologií a operativní podpory bezpečnosti provozu
informačních a komunikačních technologií v období od přijetí
objednávky do 30. června 2021.

MD2000257

Dle smlouvy3

5 649 187,50 Kč vč. DPH

Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend
CENDIS, s.p.

Odbor provozu
silničních vozidel

Projektové řízení ohledně modulů Registru silničních vozidel S-186a Informačního systému technických prohlídek (za 3/2020 – 7/2020).
330/2016

MD2000117

Dle smlouvy (viz
poznámka pod
čarou č. 3)

720 996,11 Kč vč. DPH

CENDIS, s.p.

Odbor provozu
silničních vozidel

Projektová a technická podpora provozu Národního kontaktního místa S-186(za 6/2020 – 11/2020).
330/2016

MD2000125

Dle smlouvy (viz
poznámka pod
čarou č. 3)

2 952 662,27 Kč vč. DPH

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Odbor provozu
silničních vozidel

Zastupování Ministerstva dopravy na jednáních delegátů v Bruselu a S-269Ženevě a následné zpracování předpisů.
150/2019

MD2000455

1040,60 Kč/hod.
vč. DPH

283 478,80 Kč vč. DPH

V případě společnosti CENDIS s.p. se jedná o jednotkovou odměnu bez DPH.
Manažer projektu 1 750 Kč/hod., Programový manažer 1 750 Kč/hod., Procesní/datový analytik 1 750 Kč/hod., Technický expert 1 750 Kč/hod., Bezpečnostní manažer 1 750 Kč/hod., Bezpečnostní architekt 1 750 Kč/hod., Konzultant
Senior 1 700 Kč/hod., Školitel 1 600 Kč/hod., Právní služby 1 500 Kč/hod., Konzultant junior 1 500 Kč/hod., Bezpečnostní analytik senior 1 500 Kč/hod., Bezpečnostní analytik junior 1 200 Kč/hod., Projektový manažer junior 1 200
Kč/hod., Odborný analytik 1 500 Kč/hod., Administrátor projektu 1 125 Kč/hod., Metodik 1 125 Kč/hod., Pracovník operativní podpory 1 000 Kč/hod., Pracovník technické podpory 500 Kč/hod., Pracovník administrativní podpory 330
Kč/hod.
2
3

2/6

VEŘEJNÉ

15 246 Kč/den
jednání vč. DPH
1040,60 Kč/hod.
vč. DPH

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Odbor provozu
silničních vozidel

Správa procesů spojených se shodností vozidel v provozu (ISC) – S-269zpracování metodiky.
150/2019

MD2000456

60 258 Kč vč. DPH

TÜV NORD Czech,
s.r.o.

Odbor provozu
silničních vozidel

Zpracování nových formulářů osvědčení s platností ve všech státech S-14EU a pouze v ČR v rámci jednotlivé výroby vozidel.
150/2018

MD2000387

834,90 Kč/hod. vč.
DPH

250 470 Kč vč. DPH

TÜV NORD Czech,
s.r.o.

Odbor provozu
silničních vozidel

Zpracování návrhu na stanovení technických požadavků na přístroj S-13„zařízení pro kontrolu vůlí u vozidel nad 3,5 tuny“.
150/2018

MD2000618

724,79 Kč/hod. vč.
DPH

304 411,80 Kč vč. DPH

CENDIS, s.p.

Odbor agend
řidičů

Řízení projektů Informační systém Digitální tachograf, Informační S-288systém Centrální registr řidičů, Informační systém eTesty.
330/2019

MD2000126

Dle smlouvy (viz
poznámka pod
čarou č. 3)

1 253 477,42 Kč vč. DPH

CENDIS, s.p.

Odbor veřejné
dopravy

Konzultace v rámci informačních a komunikačních technologií pro S-172rozhodování ve věci Systému jednotného tarifu – v rámcové smlouvě 190/2018
na objednávku.

–

Dle smlouvy (viz
poznámka pod
čarou č. 3)

0 Kč vč. DPH

Masarykova univerzita,
Ekonomicko-správní
fakulta

Odbor veřejné
dopravy

Získávání informací o počtu cestujících v objednávaných vlacích S-298dálkové dopravy prostřednictvím pravidelných sčítání cestujících.
190/2019

MD2000382

–

986 827, 60 Kč vč. DPH

Principal engineering
s.r.o.

Odbor veřejné
dopravy

Posouzení funkčnosti Systému jednotného tarifu ve smyslu obsahu –
akceptačního řízení a akceptačního protokolu.

MD2000659

–

301 290 Kč vč. DPH

Sekce ekonomická a infrastrukturní
ASPK, s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

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

MD1901541

–

240 500 Kč vč. DPH

Deloitte Advisory s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu S-175výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po 120/2016
roce 2019.

–

17 424
Kč/člověkoden vč.
DPH

1 045 440 Kč vč. DPH

Deloitte Advisory s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

Zajištění notifikace sazeb mýtného u Evropské komise v roce 2020, a –
to v souvislosti s přijetím novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

MD1901544

–

302 500 Kč vč. DPH

Deloitte Advisory s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

Posouzení dopadů alternativního seskupení emisních tříd EURO a –
váhových kategorií na sazby mýtného a nastavení sazeb mýtného pro
autobusy s dopadem do výše předpokládaného vybraného mýtného.

MD2000519

–

54 450 Kč vč. DPH

Deloitte Advisory s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

MD2000671

–

54 450 Kč vč. DPH

ArrivalTech s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

Poskytování podpory pro popis metodiky třísložkového mýtného v –
rámci zpracování návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na
mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.
Zpracování rešerše přístupů ke zvyšování nejvyšší dovolené rychlosti –
na dálnicích v zahraničí ve vazbě na případné zvýšení nejvyšší
dovolené rychlosti na dálnicích v České republice.

MD2000730

–

118 580 Kč vč. DPH

ArrivalTech s.r.o.

Odbor
pozemních
komunikací

Zpracování rešerše přístupu k použití palubních jednotek pro kontrolní –
vážení vozidel během jízdy.

MD2000731

–

58 685 Kč vč. DPH

CENDIS, s.p.

Odbor
pozemních
komunikací

Konzultační a poradenské činnosti v agendách Odboru pozemních S-288komunikací.
330/2019

MD2000315

335 Kč/hod. bez
DPH

10 539,10 Kč vč. DPH
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CENDIS, s.p.

Odbor
pozemních
komunikací

CENDIS, s.p.

Odbor
pozemních
komunikací

CENDIS, s.p.

Odbor
pozemních
komunikací

CENDIS, s.p.

Odbor
pozemních
komunikací

Sdružení DOL

Odbor strategie

Konzultační a poradenské činnosti a související organizační podpora
v oblasti nadměrné a nadrozměrné přepravy, v oblasti omezení
obecného užívání dálnic uzavírkami a objížďkami a v oblasti stanovení
přechodné a místní úpravy provozu na dálnicích.
Konzultační a poradenské činnosti a související organizační podpora v
oblasti nadměrné a nadrozměrné přepravy, v oblasti omezení
obecného užívání dálnic uzavírkami a objížďkami a v oblasti stanovení
přechodné a místní úpravy provozu na dálnicích.
Konzultační a poradenské činnosti a související organizační podpora
v oblasti nadměrné a nadrozměrné přepravy, v oblasti omezení
obecného užívání dálnic uzavírkami a objížďkami a v oblasti stanovení
přechodné a místní úpravy provozu na dálnicích.
Konzultační a poradenské činnosti a související organizační podpora
v oblasti nadměrné a nadrozměrné přepravy, v oblasti omezení
obecného užívání dálnic uzavírkami a objížďkami a v oblasti stanovení
přechodné a místní úpravy provozu na dálnicích.
Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

S-288330/2019

MD2000338

270 Kč/hod. bez
DPH

23 359,05 Kč vč. DPH

S-288330/2019

MD2000441

270 Kč/hod. bez
DPH

46 228,05 Kč vč. DPH

S-288330/2019

MD2000672

270 Kč/hod. bez
DPH

60 439,50 Kč vč. DPH

S-288330/2019

MD2000734

270 Kč/hod. bez
DPH

27 769,50 Kč vč. DPH

S-214520/2015
–

–

–

2 697 937 Kč vč. DPH

Tender systems s.r.o.

Odbor strategie

Poradenství zadání zakázky.

MD2000186

–

9 680 Kč vč. DPH

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.

Odbor strategie

Zpráva o plnění a zabezpečování úkolů plynoucích z Národního –
implementačního plánu Stockholmské Úmluvy v České republice – v
rámci Činnosti Rady Národního centra pro perzistentní organické
polutanty (PoPs) za resort dopravy.
Zpracování monitorovací zprávy o plnění úkolů Národní strategie –
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

MD2000321

–

100 000 Kč vč. DPH

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i

Odbor strategie

MD2000322

–

100 000 Kč vč. DPH

SUDOP PRAHA a.s.

Odbor strategie

Vyhodnocení SEA (Strategic Environmental Assessment – posuzování
vlivů koncepcí na životní prostředí) k dokumentu Dopravní politika ČR.
Systém dopravní statistiky a výběrové šetření vozidel v silniční
nákladní dopravě.
Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického
poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře
pro projekt PPP D4.

S-264520/2019
S-176520/2017
S-284520/2016

–

–

218 526 Kč vč. DPH

Trexima, spol. s r.o.

Odbor strategie

–

–

1 839 200 Kč vč. DPH

Sdružení dodavatelů White & Case (Europe)
LLP, organizační
složka;

Odbor strategie

–

–

Finanční závazky vyplývající z této smlouvy
hradí Státní fond dopravní infrastruktury
(veřejná zakázka byla soutěžena formou
společného zadávání Ministerstva dopravy
a Státního fondu dopravní infrastruktury).

Poskytování technické podpory pro vyřizování stanovisek k územně S-219plánovací dokumentaci (ÚPD) v letech 2018-2021.
910/2017

–

623,15 Kč/hod. vč.
DPH

Za fakturované období
XII/2019 – VII/2020: 1 383 393 Kč vč. DPH
Za fakturované období
VIII/2020 – XI/2020: 616 295 Kč vč. DPH

Česká spořitelna a.s.;
OBERMEYER HELIKA
a.s
NDCON s.r.o.

Odbor
infrastruktury a
územního plánu

Celková částka vyplacená všem poradcům (právnickým osobám – poradenským společnostem) za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 činila 21 771 030,70 Kč.
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Advokáti a advokátní kanceláře
Jméno a příjmení

Příjemce
činnosti

Dohoda o pracích
konaných mimo
pracovní poměr

Číslo
smlouvy

Předmět činnosti

Jednotková
odměna

Vyplacená
odměna

Sekce legislativní a právní
Becker & Poliakoff,
s.r.o., advokátní
kancelář

Odbor
právní

Poradenství a právní služby, zejména:
a) právní poradenství v oblasti zakázkového a závazkového práva, práva v oblasti informačních
technologií a konzultace v rámci přechodu na nového dodavatele služeb spojených s provozem
výkonového zpoplatnění a s dodávkou a provozem nového systému časového zpoplatnění;

S-153810/2019

Ne

1 452 Kč/hod.
vč. DPH

211 266 Kč
vč. DPH

b) účast na jednáních pracovních skupin zřízených na Ministerstvu dopravy;
c) další právní poradenství vztahující se k agendě Sekce legislativní a právní Ministerstva dopravy.

Celková částka vyplacená všem advokátům a advokátním kancelářím za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 činila 211 266 Kč.

Poradní orgány a jejich členové4
Název poradního
orgánu

Jméno a
příjmení člena
poradního
orgánu

Příjemce
činnosti

Číslo
smlouvy

Předmět činnosti

Dohoda o
pracích
konaných
Číslo
mimo
objednávky
pracovní
poměr

Jednotková
odměna

Vyplacená odměna

Zmocňovací dokument

Sekce legislativní a právní
Tým kybernetické
bezpečnosti

Ing. Petr
Štěpánek

Odbor ICT

Poskytování služeb architekta
kybernetické bezpečnosti.

S-276330/2019

Ne

MD2000001

–

–

Rozhodnutí
dopravy č.j.
PRO/3

Ministerstva
4/2015-330-

Sekce ekonomická a infrastruktrní

4

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Petr
Halámek, Ph.D.

Odbor fondů EU

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Dominik
Žďánský

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele
– člena hodnotících komisí pro
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.
Výkon činností externího hodnotitele
– člena hodnotících komisí pro
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

4/2020-010- Ano
PAM/105

–

–

–

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

4/2020-010- Ano
PAM/121

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

35 000 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Údaje o odměnách (tj. výše smluvní nebo sjednané jednotkové odměny a celkové vyplacené odměny za sledované období) nejsou v případě fyzických osob uvedeny z důvodu neudělení souhlasu se zveřejněním těchto údajů.
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Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Vilém Pařil,
Ph.D.

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele 4/2020-010- Ano
– člena hodnotících komisí pro PAM/42
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

–

–

–

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Michal
Radimský,
Ph.D.

Odbor fondů EU

4/2020-010- Ano
PAM/40

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

13 500 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Petr Bureš,
Ph.D.

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele
– člena hodnotících komisí pro
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.
Výkon činností externího hodnotitele
– člena hodnotících komisí pro
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

4/2020-010- Ano
PAM/24

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

33 750 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Petr Rožek,
Ph.D.

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele 4/2020-010- Ano
– člena hodnotících komisí pro PAM/20
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

5 000 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Tomáš
Říha

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele 4/2020-010- Ano
– člena hodnotících komisí pro PAM/38
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

8 750 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Ondřej
Fanta, Ph.D.

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele 4/2020-010- Ano
– člena hodnotících komisí pro PAM/26
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

0 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Martin
Písecký

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele 4/2020-010- Ano
– člena hodnotících komisí pro PAM/18
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

15 000 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Hodnotící komise
Operačního
programu
Doprava

Ing. Vladimír
Pušman, Ph.D.

Odbor fondů EU

Výkon činností externího hodnotitele 4/2020-010- Ano
– člena hodnotících komisí pro PAM/16
posuzování žádostí o podporu
předložených v rámci Operačního
programu Doprava 2014 – 2020.

–

500 Kč/hod.
vč. DPH

13 500 Kč vč. DPH

Jmenování do Hodnotící
komise Operačního programu
doprava 2014 – 2020

Celková částka vyplacená všem členům poradních orgánů za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 činila 536 625 Kč.

Celková částka vyplacená všem poradcům (fyzickým i právnickým osobám), advokátům, advokátním kancelářím a členům poradních orgánů za období od 1. července 2020 do 31.
prosince 2020 činila 23 250 155,70 Kč.
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