
 
 
Dotaz:        4. března 2013 
 
 
 
 
Žádám o informace, 
 
a) kolik již MF ČR zaplatilo na základě smlouvy, jejíž kopie je zveřejněna zde: 
     http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/VZ_2012_MF-30304-2012-45_SML.pdf 
 
      
b) a konkrétně za co (pokud tato činnost zahrnovala poradenství při vyřizování konkrétních 
žádostí o informace, prosím i o uvedení těchto konkrétních žádostí) 
 
A to za období od začátku platnosti této smlouvy do konce února 2013. 
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Ing. Miloslav MÜLLER 
ředitel Kabinetu ministra financí 

 

  
V Praze dne          března 2013 
 

 PID: MFCR3XDJCW 
 Č. j.: MF-40 448/2013/10/461 IK 

 
 Počet listů: 2 

 
 

Vážený pane, 

 

 k Vaší žádosti ze dne 4. března 2013 o poskytnutí informací ve smyslu zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme 

stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí. 

 

K dotazu č. 1 

Kolik již Ministerstvo financí  zaplatilo na základě dané smlouvy, jejíž kopie je zveřejněna  

na adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/VZ_2012_MF-30304-2012-45_SML.pdf 

 

Na základě smlouvy č. 05841-2012-452-S-30304 mezi Ministerstvem financí a Advokátní 

kanceláří Jansta, Kostka spol. s r.o. bylo doposud proplaceno 179 375Kč bez DPH. 

 

K dotazu č. 2 

Činnost Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. spočívala v poskytnutí následujících 

právních služeb: 

a) Posouzení vybraných typových ekologických smluv z hlediska, zda tyto smlouvy  

a údaje o dotčených lokalitách podléhají režimu zákona č. 106/1999 Sb., 

b) Poskytování souvisejících konzultací k výkladu zákona č. 106/1999 Sb., 
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c) Příprava písemných podkladů pro rozhodnutí o žádosti společnosti Skanska a.s.  

o poskytnutí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Odstranění některých starých 

ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, především tzv. dataroom,  

který obsahuje technickou dokumentaci zátěží, 

d) Příprava písemných podkladů pro rozhodnutí o následném rozkladu společnosti 

Skanska a.s. proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


