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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 7. února 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 

(O)bracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám o poskytnutí veškerých smluv, 
smluvních dodatků a jiné smluvní dokumentace, jež uzavřelo Ministerstvo 
financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se 
sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 
11684 (dále jen "Advokát"), jakož i dokumentace související.  

Z veřejně dostupných zdrojů (https://www.mfcr.cz/cs/archiv/verejne-zakazky-mf-
archiv/2012/mf-113694-2012-45-8410) jsem zjistil, že mezi MF ČR a Advokátem byla 
uzavřena i) Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 6. 12. 2012 (dále jen 
"Smlouva") a ii) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne  
23. 1. 2013 (dále jen "Dodatek"). V souvislosti s těmito dokumenty Vás dále žádám  
o poskytnutí následujících informací:  

1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy?  

2. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Dodatku?  

3. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě 
Smlouvy a / nebo Dodatku?  

4. Byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j.  
MF-113694/2012/45, stejně jako Smlouva?  

a. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě jiné veřejné zakázky, prosím  
o poskytnutí informací o této veřejné zakázce.  
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b. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. 
MF-113694/2012/45, jaká byla v době uzavření Dodatku předpokládaná hodnota 
plnění na základě Dodatku ze strany MF ČR Advokátovi?  

 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Dle vyjádření odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, 
byly s advokátem Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem (dále jako „advokát“) uzavřeny 
tyto dvě smlouvy 

- Smlouva číslo 04489-2009, uzavřena dne 20. července 2009, ukončena dne 
19. září 2012,  

- Smlouva číslo 05834-2012, uzavřena dne 19. září 2012, ukončena 30. června 
2014. 

V příloze Vám Ministerstvo financí kopie obou těchto smluv zasílá 

Dle vyjádření odboru 72 – Státní majetek bylo s advokátem dále uzavřeno  
15 následujících smluv: 

- Smlouva o poskytování právních služeb č. 04431-2009-453-S ze dne  
4. června 2009, 

- Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04548-2009-
453-S ze dne 25. srpna 2009, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013, 

- Smlouva o poskytování právních služeb č. 04850-2010-453-S ze dne  
1. března 2010, 

- Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04915-2010-
453-S ze dne 10. května 2010, 

- Smlouva o poskytování právních služeb č. 04957-2010-453-S ze dne  
12. května 2010, 

- Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05148-2010-
453-S ze dne 15. prosince 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 
2013, 

- Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05202-2011-
453-S ze dne 22. února 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013, 

- Smlouva o poskytování právních služeb č. 05256-2011-453-S ze dne  
31. března 2011, 

- Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05378-2011-
453-S ze dne 22. července 2011,  

- Smlouva o poskytování právních služeb č. 05947-2012-453-S ze dne 6. 
prosince 2012, včetně Dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2013 a Dodatku č. 2 ze 
dne 20. listopadu 2013.  

Kopie předmětných dokumentů Vám Ministerstvo financí zasílá v příloze. 
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K jednotlivým dotazům obsaženým ve Vaší žádosti, které se týkají Smlouvy  
o poskytování právních služeb č. 05947-2012-453-S ze dne 6. prosince 2012 a jejího 
Dodatku č. 1, uvádí Ministerstvo financí následující: 

1. Na základě předmětné smlouvy bylo advokátovi ze strany Ministerstva financí 
plněno 222 600,- Kč. 

2. Na základě Dodatku č. 1 k této smlouvě advokátovi bylo ze strany Ministerstva 
financí plněno ve výši 212 181,- Kč. 

3. Od roku 2014 Ministerstvo financí neprovedlo žádné plnění na účet advokáta. 
4. Daná smlouva i její Dodatek č. 1 byly uzavřeny v režimu veřejných zakázek 

malého rozsahu formou přímého zadání. Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě 
veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, s předpokládanou 
hodnotou plnění max. do výše 800 000,- Kč.       
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