
II. pololetí 2017

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

Ing. Miloslav Vlček

CELKEM 217 800,00 Kč         

Petr Polák

CELKEM 17 500,00 Kč           

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

Mgr. Martin Schmarcz

CELKEM 249 000,00 Kč

Ing. Martin Koubek

CELKEM 144 837,00 Kč

Roman Productions 

s.r.o.

CELKEM 193 600,00 Kč

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

CELKEM 224 624,00 Kč         

CELKEM 22 796,00 Kč           

Mgr. Jan Potoček, 

advokát
Objednávka

Příprava nového zákona o 

podpoře výzkumu, vývoje a 

inovací

3.4.2017 neurčitá

odbor 510 000 - Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Mgr. Jan Potoček, 

advokát
Objednávka

Právní služby týkající se 

zpracování konsolidovaného 

znění zákona o podpoře 

výzkumu, vývoje a inovací

20.11.2017 neurčitá

Smlouva na období

Smlouva                         

o                    

poradenských službách

Poradce předsedy vlády      

pro zpracování ekonomických 

analýz

1.10.2014 30.11.2017

Smlouva na období

Smlouva                         

o                    

poradenských službách

Parlamentní tajemník 1.3.2014 13.12.2017

max. počet hodin 100/měsíc,                

odměna 300 Kč bez DPH/hod

odbor Kabinetu předsedy vlády ČR

Seznam poradců a poradních orgánů

Zveřejňování poradců a poradních orgánů dle Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

a dle  Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015-2017

odbor Kabinetu a Kanceláře místopředsedy vlády 

Poradci 
Smlouva na období Odměna dle smlouvy vyplacena v 

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

Poradenství a konzultace v 

oblasti analýzy dat, 

poradenství v oblasti styku s 

1.2.2017 30.11.2017

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

Poradenství a konzultace v 

oblasti analýzy dat a další 

činnosti dle zadání 

místopředsedy vlády pro 

vědu, výzkum a inovace

1.3.2017 30.8.2017

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

Zhotovení videí a rozhovorů o 

tématu vědecké osobnosti v 

rámci projektu "Vědci pod 

mikriskopem"

5.9.2017 30.11.2017

max. počet hodin  40/měsíc,            

odměna 250 Kč/hod

Odměna dle smlouvy vyplacena v 

období 7-12/2017

Poradci 

max. počet hodin 200,                

odměna 1.452 Kč vč. DPH/hod

max. počet hodin 200,                

odměna 1.452 Kč vč. DPH/hod

Odměna dle smlouvy vyplacena v 

Advokáti, advokátní kanceláře

max. počet hodin .../měsíc,                

odměna za celé dílo s DPH/hod

max. počet hodin 68/měsíc,                

odměna 900 Kč bez DPH/hod

max. počet hodin 83/měsíc,                

odměna 600 Kč bez DPH/hod


