
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 
 

Úkol č. 2.2.4 Zveřejňování smluv s poradci, poradenskými společnostmi, advokáty           

a advokátními kancelářemi   

(stav za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013)                                                                                     
    

Poradci 

Ministr / vedoucí 

ÚSÚ 

Jméno a příjmení  Předmět činnosti  Odměna  

Předseda Rady 
Českého 
telekomunikačního 
úřadu 

Ing. Jana Fürstová 

poradce pro 
zpracování 
komplexních 
stanovisek 
k celostátním a 
mezinárodním 
koncepcím pro PRÚ a 
Radu Úřadu 

Dohoda o pracovní 
činnosti: 350,- Kč/hod. 
 
Vyplaceno:         
51 748,- Kč  

Předseda Rady 
Českého 
telekomunikačního 
úřadu 

RNDr. Ing. Jiří Peterka 
 

poradce pro 
zpracování 
komplexních 
stanovisek 
k celostátním a 
mezinárodním 
koncepcím pro PRÚ 

Dohoda o pracovní 
činnosti: 350,- Kč/hod. 
 
Vyplaceno:         
7 280,- Kč  

 

 

Poradenské společnosti 

Název  Typ závazku  Předmět 

činnosti/Služby  

Odměna  

PricewaterhouseCoopers 
Česká republika, s.r.o. 

Smlouva o dílo  

Bottom-up, nákladový 
model dlouhodobých 
přírůstkových nákladů 
poštovní sítě 
poskytovatele 
základních služeb v 
ČR 

Sjednána celková 
částka 1 410 000,- Kč 
(bez DPH) 
 
Vyplaceno: 
1 492 837,50 Kč 

PricewaterhouseCoopers 
Česká republika, s.r.o. 

Smlouva o 
poskytování služeb  

Odborné posouzení 
procesních náležitostí 
výběrového řízení – 
aukce volných 
kmitočtů 

Sjednána celková 
částka 950 000,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z Radiokomunikačního 
účtu (dále jen „RÚ“) a   
vyplaceno: 
169 400,- Kč 

Pinkerton ČT s.r.o (2012) 

Smlouva o dílo 

Soubor činností 
prováděných 
v souvislosti s aukcí 
kmitočtů, do ukončení 
aukce 

Pravidelná měsíční 
odměna 250 000,- Kč, 
hrazeno z RÚ a 
vyplaceno: 
157 300 Kč 

KPC-Group, s.r.o. 

Smlouva o službách 
pro ČTÚ 

Analytické a výzkumné 
služby společnosti 
Gartner 

Sjednána celková 
částka 1 285 834, 50,- 
Kč (bez DPH) 
Vyplaceno: 
0,- Kč 
 

PEPR Consulting s.r.o. 
Smlouva o 
poskytování služeb 

Zpracování 
komunikační analýzy a 
zajištění mediálního a 
PR servisu a 
konzultačních služeb 

Sjednána celková 
částka 200 000,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
0,- Kč 



v souvislosti s aukcí 
kmitočtů 

 

Ing. Miroslav Kutílek Smlouva o 
poskytování daňového 
poradenství 

Zpracování DPH 
(přiznání) 

Sjednána pravidelná 
odměna 12 100,- 
Kč/měsíc 
Vyplaceno: 
72 100 Kč 

CRAFT.CASE CZ s.r.o. 

Smlouva o dílo 

Poskytnutí SW, 
parametry kol aukce, 
uživatelské rozhraní 

Sjednána celková 
částka 198 000,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
0,- 

ESJP 

Smlouva o dílo  

Posouzení procesního 
modelu CCA aukce a 
odpovídajícího SW a 
návrh jejich dalšího 
využití 

Sjednána celková 
částka 200 000,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
0,- 

e-FRACTAL s.r.o. 

Smlouva o dílo  

Zhotovení prototypu 
software na podporu 
CCA aukce včetně 
možnosti nastavení 
jejich parametrů a 
procházení 
jednotlivých kol aukce 
v interaktivním režimu 

Sjednána celková 
částka 192 000,-Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
0,- 

Mladá fronta 
Smlouva o převzetí 
záštity nad Euro 
Konferencí Telco 

Převzetí záštity a 
prezentace ČTÚ 

Sjednána částka 
100 000,-Kč/akce (bez 
DPH) 

AČRA servis 
Smlouva o poskytnutí 
reklamních prostor 

Poskytnutí reklamních 
prostor, prezentace 
ČTÚ a partner 
konference Digimédia 
2013 

Sjednána částka 
200 000,-Kč/akce (bez 
DPH) 
Vyplaceno: 
121 000,- Kč 

GRANT Thorton 
Advisors s.r.o. 

Smlouva o poskytnutí 
poradenství 

Poskytnutí odborných 
poradenských služeb 
podle potřeb  
objednatele 
k jednotlivým úkonům 
objednatele v procesu 
veřejné aukce na 
volné kmitočty 

Sjednána celková 
částka 200 000,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
1 226 698,- Kč 

GRANT Thorton 
Advisors s.r.o. 

Smlouva o poskytnutí 
poradenství 

Poskytnutí 
dodatečných služeb, 
které nebyly obsaženy 
v původních 
zadávacích 
podmínkách nadlimitní 
veřejné zakázky 
„Odborná podpora při 
přípravě výběrového 
řízení – aukce na 
volné kmitočty 
v pásmech 800, 1800 
a 2600 MHz“ 

Sjednána celková 
částka 689 480,00,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
267 168,-Kč 
 
 
 
 

GRANT Thorton 
Advisors s.r.o. 

Smlouva o poskytnutí 
poradenství 

Odborná podpora při 
přípravě výběrového 
řízení – aukce na 
volné kmitočty 
v pásmech 800, 1800 
a 2600 MHz (2013) 

Sjednána celková 
částka 950 000,- Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno: 
1 032 130,- Kč 

 
Vysoká škola 

Analýza možností 
zvýšení otevřenosti 

Studie „Návrh 
prioritních oblastí 

Sjednána celková 
částka 164 000,- Kč 



ekonomická  - Fakulta 
informatiky a statistiky  

dat ČTÚ zvýšení otevřenosti 
ČTÚ“ 

(bez DPH) 
Vyplaceno:       
198 440,- Kč 

 
 

Ewning Public Relations 
(EPR) 

Smlouva o poskytnutí 
služeb – mediálního 
tréninku public 
relations 

Poskytnutí služeb 
v oblasti mediálního 
tréninku 

Sjednána celková 
částka 196 100,- Kč 
(bez DPH) 
 

Advokáti a advokátní kanceláře 

Název  Typ závazku  Služby  Finanční plnění  

(celková sjednaná 

částka)  

Bělina&Partners 
advokátní kancelář 

s.r.o. 

Smlouva o poskytování 
právních služeb  

Poskytování právních 
služeb - právních 
porad a konzultací, 
účast a zastupování při 
jednáních, příprava a 
posuzování návrhů 
nových smluv 

Sjednána částka 
820 000,- Kč/rok (bez 
DPH) 
 
Vyplaceno:       
111.078,- Kč  

Saxinger, Chalupský 
& Partner v.o.s. 

Smlouva o dílo  

Poskytování právního 
stanoviska k přípravě 
zadávacího řízení 
„Analýza pro účtování 
napojeného na státní 
pokladnu“ 

Sjednána celková 
částka 189 000,- Kč 
(bez DPH) 
Vyplaceno: 
0,- 

Advokátní kancelář 
Kříž a partneři s.r.o. 

Smlouva o poskytování 
právních služeb 

Poskytování právních 
služeb-právních porad 
a konzultací, účast a 
zastupování při 
jednáních, příprava a 
posuzování návrhů 
nových smluv 

Sjednána částka 
820 000,- Kč/rok (bez 
DPH), hrazeno z RÚ 
a vyplaceno      
225 968,- Kč 

PIERSTONE s.r.o., 
advokátní kancelář  

Smlouva o poskytnutí 
právních služeb 
(odborné poradenství) 

Poskytnutí 
poradenských služeb v 
oblasti přípravy veřejné 
aukce na volné 
kmitočty 

Sjednána celková 
částka 980 000,00 Kč 
(bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno 
1 142 688,40 Kč 

    

 

PIERSTONE s.r.o., 
advokátní kancelář  Smlouva o poskytnutí 

právních služeb 
(odborné poradenství) 

Poskytnutí 
poradenských služeb v 
oblasti stížností 
k Evropské komisi 
v souvislosti s aukci na 
volné kmitočty 

Sjednána celková 
částka 5 000 000,00 
Kč (bez DPH), hrazeno 
z RÚ a vyplaceno 
1 227 827,33 Kč 

 


