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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

Odbor vnitřních věcí 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 
 

 

 

 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 

1.11.2022 CJ MML 232211/22 

SZ CJ MML 232211/22 

Šťastná/485 243 777 7.11.2022 

Počet listů 2                    Počet příloh 1             Počet listů, sv. příloh 14 

Vážená   

 

dne 1. 11. 2022 byla statutárnímu městu Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), kde žádáte:  

 

„Finanční část: 

i. Kolik peněžních prostředků nadepsaný subjekt vynaložil za poslední 4 roky (tj. 

2021,2020, 2019 a 2018) za externí právní služby, přičemž žádám o uvedení částek 

jako souhrnu za daný rok, a to za každý jednotlivý rok samostatně; 

ii. S kolika a kterými advokátními kancelářemi či advokáty (příp. dalšími obdobnými 

subjekty), uzavřel nadepsaný subjekt, jakožto objednatel, za poslední 4 roky (tj. 2021, 

2020, 2019 a 2018) smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž současně ve všech 

případech žádám o uvedení subjektu a data uzavření příslušné smlouvy; 

iii. Ve vztahu k bodu ii. pak žádám rovněž o sdělení částky vyplacených peněžních 

prostředků těmto advokátním kancelářím či advokátům (příp. dalším obdobným 

subjektům), a to rovněž za poslední 4 roky (tj. 2021, 2020, 2019, 2018), přičemž žádám 

o uvedení dané částky jako souhrnu za daný rok, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému subjektu samostatně; 

 

Soutěžní část 

i. Jakým způsobem nadepsaný subjekt poptával poskytování právních služeb za poslední 

4 roky (tj. 2021, 2020, 2019 a 2018); 

ii. Pokud nadepsaný subjekt poptával, resp. soutěžil, poskytování právních služeb 

prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 27 a § 31 ZZVZ, žádám o 

poskytnutí informace o tom, 

a. kolika a jakým advokátním kancelářím, resp. advokátům (příp. dalším obdobným 

subjektům), byla tímto způsobem zakázka zadána, a to s uvedením této dílčí 

informace za každý jednotlivý rok samostatně; 

b. v kolika případech nadepsaný subjekt zadal dodavateli zakázku tzv. přímo, přičemž 

žádám vždy o uvedení data uzavření příslušné smlouvy a uvedení názvu subjektů, 

kterým byla zakázka takto zadána, a to s uvedením této dílčí informace pro 

jednotlivé roky; 

c. v kolika případech nadepsaný subjekt konal výběrové řízení s oslovením více 

uchazečů, přičemž žádám vždy o uvedení názvu výběrového řízení, data jeho 
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zahájení a počtu a názvu oslovených uchazečů v rámci jednotlivých výběrových 

řízeních, a to s uvedením této dílčí informace za každý jednotlivý rok samostatně.“. 

 

Dle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může 

povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli 

údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.  

 

Vámi požadovaná informace je zčásti zveřejněna na webových stránkách města www.liberec.cz.  

V sekci „Úřad on line“ – „Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Informace poskytnuté 

občanům“.  

https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/zadosti-informace/informace-poskytnute-obcanum/. 

 

K  Fin. část ad i. se jedná o informaci pod číslem 66/2020 – souhrnná částka za právní služby rok 

2019.  

K Fin. část ad ii. informace číslo 137/2021 – smlouvy na právní služby uzavřené povinným 

subjektem v časovém období 1.1.2019 – 30.11.2021. 

 

Vámi požadovaná informace v Fin. část ad iii. je zveřejněna v sekci „Úřad on line“ - 

„Rozklikávací rozpočet“, kde jsou veřejně přístupné všechny výdaje rozpočtu 

https://rozpocet.liberec.cz/.  

Vámi požadované informace je možné najít pod záložkou s piktogramem  - „Výdaje dle 

subjektů“ nebo „Výdaje dle subjektů v oblastech“. 

 

 
 

Zbývající informace k Finanční části: 

Ad i.  

2018 2020 2021 

7 856 511,20 Kč 3 841 568,55 Kč 4 660 739,52 Kč 

Ad ii. 

Jedná se o zbývající smlouvy za rok 2018 a prosinec 2021, které nejsou uvedeny ve výše zmíněném 

odkazu na zveřejněnou informaci číslo 137/2021. U každé smlouvy je uvedeno buď číslo smlouvy, 

pod kterým je možné ji nalézt v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani nebo odkaz 

na danou smlouvu: 

 

http://www.liberec.cz/
https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/zadosti-informace/informace-poskytnute-obcanum/
https://rozpocet.liberec.cz/
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
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 4/17/0077 – Havel Holásek - Krematorium - 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2552062?backlink=pfa4i  

 4/17/0076 – BDO Advisory – DPMLJ - 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3093458?backlink=jew93, 

 4/18/0034 – Havel Partners – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4799324?backlink=r19yr,   

 DS201800404 – Mgr. Lukáš Máchal, 

 DS201800446 – BDO Advisory s.r.o., 

 DS201800404 – Mgr. Lukáš Máchal, 

 DS201801590 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7256423?backlink=wnr3t – Smlouva o 

poskytování právní pomoci (advokát Lukáš Votruba), 

 DS201600860/1 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6423023?backlink=9qh8z – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o poskytování právních služeb (advokát Milan Vraspír), 

 DS202000333 - Mgr. Michalem Tandlerem - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11550260, 

 DS201701409 – Mgr. Lukáš Máchal – Teplárna -

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4005560?backlink=recp1,  

 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14446496, 

                                                                          https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13718688,  

 Mgr. Milan Vraspír, advokát - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6423023, 

 Mgr. Tomáš Bobek, advokátní kancelář – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4865204,  

 AM DS 202000914 - FRANK BOLD ADVOKÁTI IČO 28359640 Smlouva o poskytnutí 

právních služeb – soutěž Domov pro Seniory, 

 AM DS 202100637 - FRANK BOLD ADVOKÁTI IČO 28359640 Smlouva o poskytnutí 

právních služeb – vytvoření Zásad pro investory v součinnosti s pracovní skupinou,  

 DS 202101167 - HAVEL PARTNERS SPOL. S R.O. IČO 26454807 Smlouva o poskytnutí 

právních služeb – administrace soutěžního dialogu – urbanistická studie oblasti   „Papírové 

náměstí“ v Liberci, 

 DS 202101041 - HAVEL PARTNERS SPOL. S R.O. IČO 26454807 Smlouva o poskytnutí 

právních služeb. 

 (MS) DS201900414    ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

 (MS) 201901274         Proconom Software, s.r.o. 

 (MS) DS201901275    ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

 (MS) DS202100677    act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 

 Arzinger & Partneři, s.r.o.; IČO: 27613917  – DS 202100593, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16649239 

 Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.; IČO: 02543664 – DS 202100673, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17245031 

 Mgr. Jiří Kučera, advokát; IČO: 70758425 – DS 202101348, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18512971 

 

 

Ad Soutěžní část: 

i. Subjekt poptával právní služby za poslední 4 roky (tj. 2021, 2020, 2019 a 2018) dle 

Směrnice rady města č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML.  

ii.  

a) Ve výše uvedených letech (2018 – 2021) vypsal zadavatel statutární město Liberec 

jednu veřejnou zakázku malého rozsahu (v roce 2021), jejímž předmětem bylo 

poskytování právních služeb. Výsledkem tohoto výběrového řízení bylo uzavření 

rámcové dohody na poskytování právních služeb, která byla uzavřena se třemi 

účastníky, kteří nabídli nejnižší nabídkové ceny (hodinové sazby). Dohoda byla 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2552062?backlink=pfa4i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3093458?backlink=jew93
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4799324?backlink=r19yr
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7256423?backlink=wnr3t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6423023?backlink=9qh8z
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11550260
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4005560?backlink=recp1
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14446496
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13718688
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6423023
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4865204
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16649239
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17245031
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18512971
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uzavřena s Mgr. Janou Průchovou (IČ 032 66 753), Společností VIA legal, sdružení 

advokátů Mgr. Jakuba Hrubého a Mgr. Zděňka Tomáše (IČ 035 36 378) a Havel & 

Partners s.r.o., advokátní kancelář (IČ 264 54 807). 

b) Všechny smlouvy uvedené v bodě Finanční část dle pravidel Směrnice rady města č. 

3RM Zadávání veřejných zakázek SML. 

c) Byla vypsáno jedno výběrové řízení, viz bod a. Toto výběrové řízení neslo název 

Poskytování právních služeb pro město Liberec a bylo zahájeno 26. 4. 2021. Osloveno 

bylo celkem pět dodavatelů - Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář (IČ 

26454807), Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář (IČ 27613917), Mgr. Michal 

Tandler (IČ 02283727), ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (IČ 

27636836) a Mgr. Tomáš Bobek (IČ 72932449). 

 

S pozdravem 

Mgr. Lucie Šťastná v. r. 

vedoucí odd. komunikace a informací 

odbor vnitřních věcí 
 

 

 

Příloha: Směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek SML 

 

https://zakazky.liberec.cz/company_detail_2338.html
https://zakazky.liberec.cz/company_detail_2392.html
https://zakazky.liberec.cz/company_detail_2392.html
https://zakazky.liberec.cz/company_detail_1967.html
https://zakazky.liberec.cz/company_detail_1582.html



