Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022
Akční plán boje s korupcí na rok 2019
Zveřejňování poradců a poradních orgánů
aktuální údaje 2. pololetí roku 2019

Státní úřad inspekce práce
Poradci
Ministr /
vedoucí ÚSÚ
---

Jméno a příjmení
---

Předmět činnosti

Max. výše odměny vyplývající ze Souhrn vyplacených finančních
smluvní dokumentace
prostředků

---

---

---

Poradenské společnosti
Název

Předmět činnosti

Ing. Petr Borýsek

Poradenství dle objednávky č. Výkon poradenství v oblasti stavebnictví a
1/190106
veřejných zakázek na stavební práce, kontroly
nabídek stavebních prací,
(20 hodin / 500,00 Kč bez DPH)
Konzultace dle objednávky č. Odborné konzultace při zpracování rozpočtu na
5/190052
opravu dvora včetně kanalizace a ostatních sítí
v objektu OIP 5, Vodní 21, České Budějovice
(7,5 hod./850,00 Kč)
Zadavatelská činnost dle
Administrace podlimitní veřejné zakázky na
Příkazní smlouvy č.
stavební práce „OIP Plzeň – rekonstrukce
2636/1.20/19
budovy Karlovy Vary“
Poradenství v oblasti
Poradenství k veřejné zakázce sloučení
zadávání VZ dle Smlouvy o
programových platforem informačního
poskytování služeb
programu REÚIP

Ing. Petr Dvořák

RTS, a.s.

CERAP, s.r.o.

Služby

Max. výše odměny
vyplývající ze smluvní
dokumentace
48 400,00 Kč

Souhrn vyplacených
finančních
prostředků
12 100,00 Kč

6 375,00 Kč

6 375,00 Kč

84 700,00 Kč

0,00 Kč

600 000,00 Kč

0,00 Kč

Advokáti a advokátní kanceláře
Název
Typ
Služby
Finanční plnění (celková sjednaná
Souhrn vyplacených
závazku
částka)
finančních prostředků
Administrace veřejných zakázek 2018Fiala, Tejkal a
2019 (úkony v VZ rekonstrukce budovy
817 355,00 Kč (ve smlouvě celková
partneři, advokátní smlouva
4 537,50 Kč
pro OIP 4, revize oznámení o změně,
částka 730 000,00 Kč bez DPH)
kancelář, s.r.o.
právní poradenství)
Pozn. Jako odměna je uvedena max. částka, která mohla (může) být vyčerpána v období od 1. 7. 2019 do konce trvání smlouvy

V Opavě 9. 1. 2020
Ing. Rudolf Chamráth
vedoucí kanceláře generálního inspektora
Státní úřad inspekce práce

