Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 19. 1. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
1) Využívá povinný subjekt služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří
k poskytování právních služeb?
2) Pokud povinný subjekt využívá služeb externích advokátů nebo advokátních
kanceláří, pak žadatel žádá o sdělení následujících informací:
a) Jací konkrétní advokáti či advokátní kanceláře tyto služby povinnému
subjektu poskytují, a to v rozsahu název a sídlo advokáta nebo advokátní
kanceláře?
b) Jaká je hodinová sazba advokáta nebo advokátní kanceláře sjednaná ve
smlouvě o poskytování právních služeb mezi povinným subjektem a externím
advokátem či advokátní kanceláří?
c) Kdy byla smlouva mezi povinným subjektem a externím advokátem či
advokátní kanceláři uzavřena, a na jakou dobu byla uzavřena? V případě, že
smlouva byla uzavřena na dobu určitou, pak nechť povinný subjekt sdělí,
konkrétní datum, ke kterému má smlouva skončit.
3) Plánuje v souvislosti se zajištěním poskytování právních služeb externím
advokátem nebo advokátní kanceláří povinný subjekt v tomto kalendářním roce
vyhlásit veřejnou zakázku, resp. veřejnou zakázku malého rozsahu? A v případě,
že ano, tak kdy?
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno následující:
Ad 1)

Ano, využívá.

Ad 2)
 Advokátní kancelář Ritter – Šťastný, Riegrova 12, Olomouc (smlouva ze dne
10. 2. 2005 s následnými dodatky na dobu neurčitou; není sjednána hodinová
sazba, ale paušální měsíční odměna ve výši 35 000 Kč bez DPH)
 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Churchill I, Italská 2581/67, Vinohrady,
120 00 Praha 2 (2 smlouvy na právní zastupování ve třech jednotlivých
případech z 30. 3. 2020 a 11. 1. 2021, hodinová sazba ve výši 3 300 Kč bez
DPH)
 V minulosti byly využity služby i jiných advokátních kanceláří za účelem získání
odborných písemných právních posudků. Předmětné smlouvy však již nejsou
účinné, neboť byly uzavřeny na jednorázová plnění a závazky z nich vyplývající
zanikly splněním, tj. předáním objednaných právních posudků a zaplacením
sjednané odměny.

Ad 3)

V současné době povinný subjekt neplánuje vyhlášení veřejné zakázky,
resp. veřejné zakázky malého rozsahu, v tomto kalendářním roce
v souvislosti se zajištěním poskytování právních služeb externím advokátem
nebo advokátní kanceláří.

Informaci zpracoval:
Dne 2. 2. 2021, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

