
I. pololetí 2017

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

Mgr. Martin Schmarcz

CELKEM
249 000,00 Kč

Ing. Martin Koubek

CELKEM
264 627,00 Kč

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

CELKEM

326 700,00 Kč

CELKEM

121 000,00 Kč

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

Ing. Miloslav Vlček

CELKEM 217 800,00 Kč         

Petr Polák

CELKEM 32 500,00 Kč           

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

CELKEM  43.560,00 Kč  

Titul, jméno, příjmení Typ závazku Předmět činnosti

CELKEM 60 500,00 Kč           

CELKEM 49 610,00 Kč           

CELKEM 65 340,00 Kč           

24.6.2017

31.5.2017

Poradci 

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy vyplacena v 

období 2-06/2017

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

Poradenství a konzultace v 

oblasti právní analýzy, 

především v konzultacích při 

legislativním procesu nového 

zákona o vědě, výzkumu a 

inovací, příprava stanovisek a 

podkladů v rámci 

připomínkového řízení

19.9.2016

odbor Kabinetu a Kanceláře místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Advokátní kancelář 

Brož, Sedlatý s.r.o. 

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

Zpracovat návrh řešení o 

nakládání s výsledky vědy a 

výzkumu

24.4.2017

1.3.2017 30.8.2017

max. počet hodin 68/měsíc,                

odměna 900 Kč bez DPH/hod

Cena stanovena jako celková za 

zhotovení a předání díla

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

Advokáti, advokátní kanceláře

1.2.2017

Andree - Advokátní a 

insolvenšní kancelář 

s.r.o.

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

Poradenství a konzultace v 

oblasti analýzy dat, 

poradenství v oblasti styku s 

veřejností

30.11.2017

max. počet hodin 83/měsíc,                

odměna 600 Kč bez DPH/hod

Smlouva o poskytování 

poradenských služeb

odbor Kabinetu předsedy vlády ČR

max. počet hodin 60/měsíc,                

odměna 900 Kč bez DPH/hod

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy vyplacena v 

období 1-06/2017

Poradenství a konzultace v 

oblasti analýzy dat a další 

činnosti dle zadání 

místopředsedy vlády pro 

vědu, výzkum a inovace

Poradci 

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy vyplacena v 

období 1-6/2017

Smlouva                         

o                    

poradenských službách

Parlamentní tajemník 1.3.2014 neurčitá

max. počet hodin 100/měsíc,                

odměna 300 Kč bez DPH/hod

Smlouva                         

o                    

poradenských službách

Poradce předsedy vlády      

pro zpracování ekonomických 

analýz

1.10.2014 neurčitá

max. počet hodin  40/měsíc,            

odměna 250 Kč/hod

Odbor technicko-hospodářský

Advokáti, advokátní kanceláře

Smlouva na období

Odměna dle smlouvy vyplacena v 

období 1-6/2017

Mgr. Jan Dáňa, advokát Příkazní smlouva

Právní služby  na zpracování 

zadavací dokumentace VZ 

"Oprava vnějšího pláště 

Strakovy akademie a 

oplocení"   

22.12.2015

do doby 

zadání 

veřejné 

zakázky

paušální sazba včetně DPH

Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Advokáti, advokátní kanceláře
Smlouva na období Odměna dle smlouvy vyplacena v 

 Strelička & Partners, 

advokátní kancelář, 

s.r.o.

Objednávka

Interpretace zákona č. 

130/2002 Sb. a nařízení vlády 

č. 397/2009 Sb.

19.1.2017 31.3.2017

max. počet hodin 50,                

odměna 1.210 Kč vč. DPH/hod

 Strelička & Partners, 

advokátní kancelář, 

s.r.o.

Objednávka
Právní rozbor v návaznosti na 

výsledek JŘBU
19.1.2017 31.3.2017

max. počet hodin 50,                

odměna 1.210 Kč vč. DPH/hod

Mgr. Jan Potoček, 

advokát
Objednávka

Příprava nového zákona o 

podpoře výzkumu, vývoje a 

inovací

3.4.2017 neurčitá

max. počet hodin 200,                

odměna 1.452 Kč vč. DPH/hod


