
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
ze dne 1.11.2022 
 
Finanční část 
i. Kolik peněžních prostředků nadepsaný subjekt vynaložil za poslední 4 roky (tj. 2021, 

2020, 2019 a 2018) za externí právní služby, přičemž žádám o uvedení částek jako 

souhrnu za daný rok, a to za každý jednotlivý rok samostatně; 

 

ii. S kolika a kterými advokátními kancelářemi či advokáty (příp. dalšími obdobnými 

subjekty1), uzavřel nadepsaný subjekt, jakožto objednatel, za poslední 4 roky (tj. 2021, 

2020, 2019 a 2018) smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž současně ve všech 

případech žádám o uvedení subjektu a data uzavření příslušné smlouvy; 

 

iii. Ve vztahu k bodu ii. pak žádám rovněž o sdělení částky vyplacených peněžních 

prostředků těmto advokátním kancelářím či advokátům (příp. dalším obdobným 

subjektům2), a to rovněž za poslední 4 roky (tj. 2021, 2020, 2019, 2018), přičemž žádám 

o uvedení dané částky jako souhrnu za daný rok, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému subjektu samostatně; 

 

 

Soutěžní část 
i. Jakým způsobem nadepsaný subjekt poptával poskytování právních služeb za poslední 

4 roky (tj. 2021, 2020, 2019 a 2018); 

 

ii. Pokud nadepsaný subjekt poptával, resp. soutěžil, poskytování právních služeb 

prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 27 a § 31 ZZVZ3, žádám 

o poskytnutí informace o tom, 

a. kolika a jakým advokátním kancelářím, resp. advokátům (příp. dalším 

obdobným subjektům4), byla tímto způsobem zakázka zadána, a to s uvedením 

této dílčí informace za každý jednotlivý rok samostatně; 

 

b. v kolika případech nadepsaný subjekt zadal dodavateli zakázku tzv. přímo, 

přičemž žádám vždy o uvedení data uzavření příslušné smlouvy a uvedení názvu 

subjektů, kterým byla zakázka takto zadána, a to s uvedením této dílčí informace 

pro jednotlivé roky; 

 

c. v kolika případech nadepsaný subjekt konal výběrové řízení s oslovením více 

uchazečů, přičemž žádám vždy o uvedení názvu výběrového řízení, data jeho 

zahájení a počtu a názvu oslovených uchazečů v rámci jednotlivých výběrových 

řízeních, a to s uvedením této dílčí informace za každý jednotlivý rok 

samostatně. 
 

Odpověď ze dne 15.11.2022 
 

Informace byla poskytnuta. 


