Plnění úkolu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018
(úkolu 2.3. Rámcového resortního programu Zveřejňování poradců a poradních orgánů)

Vojenská nemocnice Brno p. o., 60555530

………………………………………………………………………………………………
Společnost
IČO

2. pololetí roku 2017

1. Poradci státních podniků a státních příspěvkových organizací založených a zřízených
Ministerstvem obrany
Poradce
Ředitele VN Brno

Jméno a příjmení
Ing. Šárka Černá

Náměstka pro ekonomické
řízení

Mgr. Karla Maderová
Voltnerová (Taxum cz)

Celkem vyplaceno poradcům
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Předmět
Měsíční rozbory
vykázané a uznané
zdravotní péče,
poradenská služba
v oblasti styku se ZP a
NIS, kontrola smluvních
vztahů a systému
správnosti a efektivity
vykazování zdravotních
výkonů, systém kontroly
zdravotnické
dokumentace v systému
DRG, vč. zpětné vazby na
jednotlivá příslušná
oddělení nemocnice.
Konzultace při řešení
účetních a daňových
problémů, pravidelné
návštěvy poradce v sídle
objednatele, zpracování
daňového přiznání k dani
z příjmu právnických
osob daňovým
poradcem, asistence při
případných kontrolách
ze strany orgánů státní
správy, poskytovat
průběžně poradenství
v případě legislativních
změn v oblasti daňových
zákonů, zastupování
v daňovém řízení na
základě plné moci.

Kč bez DPH
300 000,00

Kč vč. DPH
363 000,00

15 600,00

15 600,00

315.600,00

378.600,00

2. Poradenské společnosti státních podniků a státních příspěvkových organizací založených
a zřízených Ministerstvem obrany
Název

Předmět činnosti

Služby

DONASY s.r.o.

Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání
veřejných zakázek

S-Invest CZ s.r.o.

Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání
veřejných zakázek

RTS, a.s.

Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání
veřejných zakázek

Příprava a realizace
výběrových řízení pro
vybrané nákupní
skupiny s realizací v
pravidelných intervalech
v rámci dohodnutého
harmonogramu.
Zastupování VN Brno
v rámci celého průběhu
zadávacího řízení
definovanou formou v
souladu se zákony,
včetně prováděcích
právních předpisů a
metodik.
Zastupování VN Brno
v rámci celého průběhu
zadávacího řízení
definovanou formou v
souladu se zákony,
včetně prováděcích
právních předpisů a
metodik.

Celkem vyplaceno por. spol.

Kč bez
DPH
154 100,-

Kč vč. DPH

50 222,40

60 769,10

211 000,-

255 310,-

415 322,40

502 540,10

186 461,-

3. Advokáti a advokátní kanceláře státních podniků a státních příspěvkových organizací
založených a zřízených Ministerstvem obrany
Název
AK Mgr. Piknová

Typ závazku
Smlouva o poskytování
právních služeb

Celkem vyplaceno advokacii

V Brně dne 10. 01. 2018

Služby
Právní služby při
poskytování porad a
konzultací v rámci
vyřizování běžné právní
agendy, v přípravě a
sepisování potřebných
písemností právních
charakteru, při
zastupování u jednání
před státními i jinými
orgány, zejména před
soudy, notáři, obecními
úřady pod.

Kč bez DPH
90.000,00

Kč vč. DPH
108 900,00

90 000,00

108 900,00

plk. Ing. Antonín Vodák
Ředitel
2

Poznámka:

Rozsah informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech
(příloha č. 1 k Rámcovému rezortnímu protikorupčnímu programu,
schválenému usnesením vlády ČR č. 1077 dne 21. prosince 2015)
Na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů
s celostátní působností, jakož i podřízených organizací se k datu 15. února a 15. srpna za
předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:
- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních
správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek
státu, a jejich náměstky či místopředsedy (poznámka; u MO též ostatními vedoucími
zaměstnanci přímo podřízenými ministrovi a vedoucími pracovníky právnických osob
založených a zřízených ministerstvem), a to včetně personálního obsazení těchto orgánů,
statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních
správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek
státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných
prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou
kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné
smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních
služeb, a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu
vyplacených finančních prostředků.
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