
Jaké právní služby a v jakém rozsahu si Ministerstvo financí ČR objednalo od advokátky  
JUDr. 
Barbory Šnáblové, IČ 71466941, s místem podnikání Na Betonce 205, 250 75 Káraný, v letech 
2007 až 2013 (prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok). 
 
2. Jakou částku zaplatilo Ministerstvo financí ČR advokátce JUDr. Barboře Šnáblové,  
IČ 71466941, za právní služby poskytnuté Ministerstvu financí ČR v letech 2007 až 2013 
(prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok). 
 
3. Poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi advokátkou JUDr. Barborou Šnáblovou,  
IČ 71466941 a Ministerstvem financí ČR a faktur vystavených advokátkou JUDr. Barborou 
Šnáblovou, IČ 71466941 k proplacení Ministerstvu financí ČR. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 15. října 2013 doručeno Vaše podání se žádostí   
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), týkající se poskytnutí 
následujících informací: 
 
"1. Jaké právní služby a v jakém rozsahu si Ministerstvo financí ČR objednalo  
od advokátky JUDr. Barbory Šnáblové, IČ 71466941, s místem podnikání Na Betonce 205, 
250 75 Káraný, v letech 2007 až 2013 (prosím o uvedení informace zvlášť za každý 
jednotlivý rok). 
2. Jakou částku zaplatilo Ministerstvo financí ČR advokátce JUDr. Barboře Šnáblové, IČ 
71466941, za právní služby poskytnuté Ministerstvu financí ČR v letech 2007 až 2013 
(prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok). 
 
3. Poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi advokátkou JUDr. Barborou Šnáblovou,  
IČ 71466941 a Ministerstvem financí ČR a faktur vystavených advokátkou JUDr. Barborou 
Šnáblovou, IČ 71466941 k proplacení Ministerstvu financí ČR." 
 
 
Dovolte, abych Vám sdělila, že Ministerstvo financí neeviduje JUDr. Barboru Šnáblovou,  
IČ 71466941, jako partnera, a z tohoto důvodu jí v letech 2007 až 2013 nebyla uhrazena 
žádná právní služba. 
 
 
 


