
"a) kolik smluv na poskytování právních služeb (ze zákona mohou poskytovat pouze advokáti) 
mělo MF ČR sjednáno k datu 29. 1. 2014 - nástupu ministra Ing. A. Babiše -  
b) kolik smluv dle bodu a) zůstalo v platnosti k dnešnímu dni  (tedy rozdíl představují 
vypovězené smlouvy) 
c) kolik nových smluv na poskytování právních služeb uzavřelo MF po datu 29. 1. 2014 a na 
základě jakých výběrových kritérií 
d) zda s AK Kovanda Tykalová jsou uzavřeny dvě smlouvy na poskytování právních služeb 
e) celková výše nákladů na právní služby v r. 2012, 2013 a 2014." 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
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 V Praze dne 12.6.. 2015 
 
Č. j.: MF-24082/2015/10-31/1078 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 20. května  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"). Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"a) kolik smluv na poskytování právních služeb (ze zákona mohou poskytovat pouze advokáti) mělo 
MF ČR sjednáno k datu 29. 1. 2014 - nástupu ministra Ing. A. Babiše -  
b) kolik smluv dle bodu a) zůstalo v platnosti k dnešnímu dni  (tedy rozdíl představují vypovězené 
smlouvy) 
c) kolik nových smluv na poskytování právních služeb uzavřelo MF po datu 29. 1. 2014 a na základě 
jakých výběrových kritérií 
d) zda s AK Kovanda Tykalová jsou uzavřeny dvě smlouvy na poskytování právních služeb 
e) celková výše nákladů na právní služby v r. 2012, 2013 a 2014." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad a) 
 K datu 29. 1. 2014 mělo MF ČR sjednáno 122 smluv na poskytování právních služeb. 
 
 Ad b) 
 Ke dni podání žádosti o poskytnutí informací dle Zákona zůstalo v platnosti 27 smluv na 
poskytování právních služeb. 
 
 Ad c) 
 Po datu 29. 1. 2014 MF ČR uzavřelo 5 nových smluv na poskytování právních služeb. 
Výběrovým kritériem byla nejnižší nabídková cena či se jednalo o přímé zadání. 
 
 Ad d) 
 V současnosti nemá MF ČR uzavřenu žádnou smlouvu na poskytování právních služeb 
s advokátní kanceláří Kovanda Tykalová. 
 
 Ad e) 
 Celková výše nákladů na právní služby činila v roce 2012 52.270.000,- Kč, v roce 2013 
36.437.000,-  Kč a v roce 2014 50.328.000,- Kč. 

 
 


