Informace v souladu s usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených
ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a o Aktualizaci Strategie vlády v boji s korupcí
Za období: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
Poradní orgány
Název orgánu

Člen orgánu

Česká statistická
rada (stav k 30. 6.
2017)

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Marie
Bohatá, CSc., Ing. Alexander Ballek, prof. Ing. Oldřich
Dědek, CSc., Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Ing. Jan
Fischer, CSc., JUDr. Václav Henych, Ing. Martin Hronza,
Ing. Stanislava Janáčková, CSc., Ing. Zdeněk Juračka,
Ing. Dagmar Kuchtová, doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.,
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., Ing. Marta
Nováková, Ing. Edvard Outrata, prof. Ing. Hana
Řezanková, CSc., doc. Ing. Eduard Souček, CSc., doc.
Ing. Jiří Volf, CSc.

Předmět činnosti
Rada projednává a zaujímá stanovisko a/ k návrhu
zásad a obsahu programu statistických zjišťování
pro potřebu republiky, b/ k návrhům obecně
závazných právních předpisů týkajících se státní
statistické služby, které připravuje úřad, c/ ke
koncepčním otázkám rozvoje státní statistické
služby. Rada se vyjadřuje k rozsahu statistických
zjišťování potřebných pro poskytování informací o
sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji
České republiky a jejích jednotlivých částí, k
metodice zjišťování těchto informací a jejich
srovnatelnosti. Rada může projednávat i jiné
záležitosti státní statistické služby, požádá-li o to
předseda rady nebo jiný člen rady.

Odměna za období
Funkce člena rady je
čestná, bez nároku na
odměnu

Statut:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statut_ceske_
statisticke_rady

Rozkladová komise
předsedkyně
Českého
statistického úřadu

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík (ext.), doc. JUDr. Ph.Dr.
David Elischer, Ph.D., Ing. Marcela Provazníková (ext.)
JUDr. Gabriela Váchová, Mgr. Radek Visinger, Ph.D.
(ext.)

Komise je stálým odborným poradním orgánem
předsedkyně ČSÚ pro přípravu návrhů rozhodnutí
předsedkyně ČSÚ vydávaných ve správním řízení.
Plní i další úkoly stanovené statutem a jednacím
řádem. Komise projednává: a) rozklady podané
podle § 152 odst. 1 správního řádu proti
rozhodnutím, která vydal ČSÚ nebo předsedkyně
ČSÚ v prvním stupni, b)opožděně nebo
nepřípustně podané rozklady z hlediska, zda
nejsou dány předpoklady pro přezkoumání
rozhodnutí v přezkumném řízení, c) podněty k

Externí členové (ext.) mají
na základě smlouvy o
spolupráci k zajištění
činnosti rozkladové komise
ČSÚ sjednánu odměnu ve
výši 500,- Kč (vč. DPH) za
hodinu poskytnutých
služeb. Celková odměna
nesmí přesáhnout částku
48 000,- Kč za rok.

zahájení přezkumného řízení podle § 94 a násl.
správního řádu, jedná-li se o rozhodnutí vydaná
ČSÚ nebo předsedkyní ČSÚ, d) žádosti o obnovu
řízení podle § 100 a násl. správního řádu ve
věcech pravomocných rozhodnutí ČSÚ nebo
předsedkyně ČSÚ, e) další postup, pokud bylo
rozhodnutím soudu zrušeno rozhodnutí
předsedkyně ČSÚ o rozkladu a vráceno ČSÚ k
dalšímu řízení, f) žádosti o přešetření způsobu
vyřízení stížnosti podle § 175 odst. 7 správního
řádu. Kromě toho Komise vyhotovuje návrhy,
vyjádření či právní stanoviska k právním
problémům, rozhodne-li tak Kolegium předsedkyně
ČSÚ nebo požádá-li o to předsedkyně ČSÚ nebo
ředitel Kanceláře předsedkyně.

V průběhu referenčního
období komise nejednala.

Jméno a příjmení

Předmět činnosti

Odměna za období

---

---

---

Poradci
Vedoucí ÚSÚ

Poradenské společnosti

Název

ACE Consulting s. r. o.

Ing. Danuše Prokůpková

Deloitte Advisory s. r. o.

Předmět činnosti

Obj. O111700005 – Konzultace v oblasti personalistiky

022-2017-S – Smlouva o poskytování poradenských a
konzultačních služeb a činnost člena schvalujícího orgánu
účetní jednotky
Analytická šetření vykazovaných dat
Platnost: od 8. 2. 2017 na 12 měsíců, maximálně 82 hodin
á Kč 2.000,-/hod. bez DPH
Smlouva č. ev. 034-2017-S – Smlouva o dílo –
Zpracování strategických dokumentů ke Sčítání lidu, domů
a bytů 2021 včetně konzultačních služeb

Služby

Finanční plnění
za období 1. 7. až 31. 12. 2016

Poradenské služby

Kč 45.375,- vč. DPH

Poradenské služby

Kč 88.000,- vč. DPH

Poradenské služby

Kč 1,010.350,- vč. DPH

Advokáti a advokátní kanceláře
Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění
za období 1. 7. až 31. 12. 2016

MT Legal s. r. o.

045/2010 – Smlouva o poskytování právních služeb
Platnost: od 8. 2. 2010 na dobu neurčitou, maximálně 600
hodin á Kč 2.200,-/hod. bez DPH

Právní poradenství

Kč 26.620,- vč. DPH

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík

Obj. O111700010 – Konzultace v oblasti pracovního práva

Právní poradenství

Kč 3.630,- vč. DPH

AK Císař, Češka, Smutný

Obj. O231700002 – Právní podpora při soudním sporu

Právní poradenství

Kč 189.818,75 vč. DPH

JUDr. Pavel Novák, advokát

Obj. O231700004 – Konzultace v oblasti pracovního práva

Právní poradenství

Kč 10.000,- vč. DPH

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík

Obj. O231700005 – Konzultace v oblasti pracovního práva

Právní poradenství

Kč 15.000,- vč. DPH

AK Císař, Češka, Smutný

Obj. O231700003 – Konzultace, právní podpora a
zastupování před soudem

Právní poradenství

Kč 179.987,50 vč. DPH

