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Vážený pane magistře, 

 

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 29. 9. 2019 Vaši žádost  

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „InfZ“), zaevidovanou pod č. j. 129332/2019/KUSK, v níž požadujete poskytnutí následujících informací,  

a to:  

Informaci o tom, zda Středočeský kraj využíval poskytování právních služeb - právní pomoci z řad externích 

poskytovatelů právních služeb, tedy nikoliv od zaměstnanců právního oddělení Krajského úřadu, ale  

od advokáta, právnické společnosti advokátů či jiných subjektů poskytujících právní služby (dále jen "Externí 

poskytovatel"), a to v období od 1.1.2017 do 29.9.2019, včetně? 

Pokud ano, tak poté žádám o následující informace: 

- o jakého konkrétního Externího poskytovatele právních služeb se jedná, a to identifikací minimálně - jménem 

případně obchodní formou poskytovatele, IČ, sídlem či místem podnikání Externího poskytovatele právní 

služby; 

- výše odměny za tuto poskytnutou právní službu Externím poskytovatelem bez i s DPH s uvedením časového 

úseku odměňování (měsíčně, jednorázově, úkonově, z celé smlouvy apod.) a zda se jedná o odměnu úkonovou  

či paušální; 

- sdělením zda tento Externí poskytovatel právní služby byl vybrán na základě ústní či písemné objednávky  

(v tomto případě, kdo tuto objednávku učinil) anebo na základě výběrového řízení (v tomto případě žádám  

o identifikaci tohoto výběrové řízení a o zaslání rozhodnutí zadavatele o výběru a pořadí uchazečů na danou 

zakázku); 

- zda byla uzavřena písemná smlouva k tomuto poskytování právní službě s Externím poskytovatelem a pokud 

ano, zda toto právní služba byla či je poskytována na základě rámcové, jednorázové anebo dlouhodobější 
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smlouvy o právní pomoci, kde u písemné objednávky či uzavřené smlouvy je žádáno o zaslání kopie této 

objednávky, případně uzavřené smlouvy; 

- zda došlo k reklamaci ve směru poskytnuté právní služby tímto Externím poskytovatelem či výtkám ke kvalitě 

poskytnuté právní služby tímto Externím poskytovatelem a pokud ano, tak žádám o kopii této reklamace či výtky 

k poskytnuté právní službě. 

 

Dne 2. 10. 2019 Vás povinný subjekt informoval formou datové zprávy, sdělením č. j. 130270/2019/KUSK  

o prodloužení lhůty vyřízení žádosti o 10 dnů, a to v souladu s § 14 odst. 7 písm. b) InfZ. 

  

Na základě vyjádření věcně příslušného odboru Vám povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 

5 písm. d) zákona InfZ, poskytuje předmětné informace. 

 

SMLOUVY A OBJEDNÁVKY PRÁVNÍCH SLUŽEB 

1) S-3232/OLP/2017 „RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB - veřejné 

investice“ 

- Identifikace poskytovatele viz odkaz (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3779804) 

- Odměňování probíhalo na základě dílčích objednávek formou měsíční fakturace za skutečně odvedené 

služby (za skutečný počet odpracovaných hodin) 

- Výběr poskytovatele proběhl na základě výběrového řízení – zveřejněno v systému E-ZAK 

(https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000435) 

- Uzavřena rámcová smlouva (viz odkaz), na kterou se vázaly jednotlivé objednávky 

- K reklamaci nedošlo 

Jednotlivé objednávky ke smlouvě S-3232/OLP/2017 a skutečně vyfakturovaná částka 

- O-0002/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4450120) – 99.633 Kč bez DPH (120.556 Kč s DPH) 

- O-0008/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4832612) – 89.900 Kč bez DPH (108.779 Kč s DPH) 

- O-0010/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5206348) – 79.750 Kč bez DPH (96.498 Kč s DPH) 

- O-0011/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5323432) – 1.000.959 Kč bez DPH (1.211.160 Kč 

s DPH) 

- O-0023/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7212775) – 1.234.713 Kč bez DPH (1.494.003 Kč 

s DPH) 

- O-0027/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7792155) – 79.691 Kč bez DPH (96.426 Kč s DPH) 

- O-0001/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8251075) – 964.950 Kč bez DPH (1.167.589 Kč s DPH) 
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5323432
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- O-0006/OKI/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9144975) – 1.499.717 Kč bez DPH (1.814.658 Kč 

s DPH) 

- O-0007/OKI/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9485155) – 1.099.922 Kč bez DPH (1.330.905 Kč 

s DPH) 

- O-0008/OKI/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10152522) – dosud neproplacena žádná faktura 

 

2) S-3247/OLP/2017 „RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB – 

nemovitosti“ 

- Identifikace poskytovatele viz odkaz (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3780308) 

- Odměňování probíhalo na základě dílčích objednávek formou měsíční fakturace za skutečně odvedené 

služby (za skutečný počet odpracovaných hodin) 

- Výběr poskytovatele proběhl na základě výběrového řízení – zveřejněno v systému E-ZAK 

(https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000435) 

- Uzavřena rámcová smlouva (viz odkaz), na kterou se vázaly jednotlivé objednávky 

- K reklamaci nedošlo 

Jednotlivé objednávky ke smlouvě S-3247/OLP/2017 a skutečně vyfakturovaná částka 

- O-0001/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4450052) – 99.687 Kč bez DPH (120.622 Kč s DPH) 

- O-0013/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5323524) – 98.600 Kč bez DPH (119.306 Kč s DPH) 

- O-0014/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5428219) – 14.500 Kč bez DPH (17.545 Kč s DPH) 

- O-0015/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5632327) – 37.338 Kč bez DPH (45.179 Kč s DPH) 

- O-0016/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5647407) – 31.175 Kč bez DPH (37.722 Kč s DPH) 

- O-0019/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6022607) – 299.789 Kč bez DPH (362.745 Kč s DPH) 

- O-0020/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6022891) – 29.000 Kč bez DPH (35.090 Kč s DPH) 

- O-0026/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7523163) – 299.855 Kč bez DPH (362.825 Kč s DPH) 

- O-0034/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8953907) – 266.071 Kč bez DPH (321.946 Kč s DPH) 

- O-0037/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10164722) – dosud neproplacena žádná faktura 

 

3) S-3248/OLP/2017 „RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB - všeobecné 

právní poradenství“ 

- Identifikace poskytovatele viz odkaz (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3780744) 

- Odměňování probíhalo na základě dílčích objednávek formou měsíční fakturace za skutečně odvedené 

služby (za skutečný počet odpracovaných hodin) 

- Výběr poskytovatele proběhl na základě výběrového řízení – zveřejněno v systému E-ZAK 

(https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000435) 

- Uzavřena rámcová smlouva (viz odkaz), na kterou se vázaly jednotlivé objednávky 

- K reklamaci nedošlo 
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Jednotlivé objednávky ke smlouvě S-3248/OLP/2017 a skutečně vyfakturovaná částka 

- O-0006/OLP/2017 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4003732) – 99.998 Kč bez DPH (120.998 Kč s DPH) 

- O-0007/OLP/2017 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4089208) – 99.998 Kč bez DPH (120.998 Kč s DPH) 

- O-0008/OLP/2017 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4156680) – 99.998 Kč bez DPH (120.998 Kč s DPH) 

- O-0009/OLP/2017 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4157024) – 97.013 Kč bez DPH (117.386 Kč s DPH) 

- O-0004/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4651976) – 94.499 Kč bez DPH (114.344 Kč s DPH) 

- O-0005/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4652168) – 78.636 Kč bez DPH (95.149 Kč s DPH) 

- O-0006/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4652564) – 87.750 Kč bez DPH (106.177 Kč s DPH) 

- O-0007/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4800692) – 39.825 Kč bez DPH (48.188 Kč s DPH) 

- O-0012/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5323504) – 249.748 Kč bez DPH (302.195 Kč s DPH) 

- O-0017/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5647467) – 194.736 Kč bez DPH (235.631 Kč s DPH) 

- O-0018/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5915255) – 60.750 Kč bez DPH (73.507 Kč s DPH) 

- O-0021/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6470447) – 42.185 Kč bez DPH (51.044 Kč s DPH) 

- O-0022/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6548171) – 524.134 Kč bez DPH (634.202 Kč s DPH) 

- O-0024/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7318835) – 413.000 Kč bez DPH (499.730 Kč s DPH) 

- O-0025/OLP/2018 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7390851) – 105.300 Kč bez DPH (127.413 Kč s DPH) 

- O-0002/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8251091) – 140.399 Kč bez DPH (169.883 Kč s DPH) 

- O-0008/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8316759) – 109.349 Kč bez DPH (132.312 Kč s DPH) 

- O-0009/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8322939) – 134.886 Kč bez DPH (163.212 Kč s DPH) 

- O-0032/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8819651) – 117.787 Kč bez DPH (142.522 Kč s DPH) 

- O-0033/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8820803) – 677.360 Kč bez DPH (819.606 Kč s DPH) 

- O-0035/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9588331) – 5.400 Kč bez DPH (6.534 Kč s DPH) 

- O-0036/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9756395) – dosud neproplacena žádná faktura 

- O-0038/OLP/2019 (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10164774) – dosud neproplacena žádná faktura 

 

S pozdravem  

 

 

 

Mgr. Vladimír Černý 

vedoucí odboru 

podepsáno zaručeným elektronickým podpisem 
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