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                           Dne/Date: 1. 12. 2021 

 

 

Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „Povinný subjekt“) 
obdržela dne 16. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
svobodném přístupu k informacím“), V souladu s úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 
 
Žádost: 

 

 „Má v současnosti Letiště Praha uzavřené smlouvy na poskytování právních služeb na základě zadávacího 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) 
nebo mimo režim ZZVZ? Pokud ano, na jaké právní služby jsou tyto smlouvy uzavřené (např. obchodní 
právo, vymáhání pohledávek, etc.), s kterým poskytovatelem jsou uzavřeny a na jak dlouho jsou uzavřeny, 
resp. kdy budou takové smlouvy končit (prosíme měsíc a rok)?  

 Zamýšlí Letiště Praha připravovat či připravuje zadávací/ výběrové řízení na poskytování právních služeb 
v rámci nebo mimo režim ZZVZ? 

 V případě, že Letiště Praha zamýšlí realizovat zadávací/ výběrové řízení na poskytování právních služeb 
či jej připravuje, zdvořile žádám o uvedení (i) pro jaký okruh právních služeb, (ii) alespoň přibližného 
termínu, kdy k zahájení takového zadávacího/ výběrového řízení na poskytování právních služeb dojde  
a (iii) předpokládané hodnoty takové veřejné zakázky. 

 V případě, že Letiště Praha poptává poskytování právních služeb mimo režim ZZVZ (ať už přímo nebo 
prostřednictvím výběrového řízení), jakým způsobem se lze účastnit takového výběrového řízení nebo stát 
se poskytovatelem právních služeb?“. 

 

Poskytnutá informace: 
 
Ad k bodu 1 Žádosti o informace  

 
Povinný subjekt má uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb a využívá služeb níže uvedených advokátních 
kanceláří. Povinný subjekt poskytuje rovněž informaci o tom, na jaké právní služby jsou smlouvy s advokátními 
kancelářemi uzavřeny a na jak dlouho dobu jsou smlouvy uzavřeny: 
 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 270 66 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93792. Daná 
advokátní kancelář poskytuje Povinnému subjektu právní služby v oblasti práva hospodářské soutěže. Smlouva 
mezi Povinným subjektem a advokátní kanceláří je uzavřena na dobu neurčitou s právem výpovědi bez udání 
důvodu 

 
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 242/9, PSČ 11000, IČO: 290 
16 088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160129. Daná 
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advokátní kancelář poskytuje Povinnému subjektu právní služby v oblasti pracovního práva. Smlouva mezi 
Povinným subjektem a advokátní kanceláří je uzavřena na dobu neurčitou s právem výpovědi bez udání důvodu. 

 
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČO: 267 
39 291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 181837. Daná 
advokátní kancelář poskytuje Povinnému subjektu právní služby v oblasti procesního práva a litigací. Smlouva mezi 
Povinným subjektem a advokátní kanceláří je uzavřena na dobu neurčitou s právem výpovědi bez udání důvodu. 

 
Mikuláš a partneři, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 032 
02 712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 228688. Daná 
advokátní kancelář poskytuje Povinnému subjektu právní služby v oblasti práva nemovitostí. Smlouva mezi 
Povinným subjektem a advokátní kanceláří je uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 2. 2023 s právem výpovědi bez 
udání důvodu. 
 
Ad k bodu 2 a 3 Žádosti o informace  
 
Povinný subjekt zajišťuje právní služby především vlastními zaměstnanci. Externích právních služeb využívá pouze 
v nezbytných případech, kdy se jedná o velmi odborné, specifické či jinak komplikované oblasti či případy. Povinný 
subjekt v současné době nemá potřebu zajistit externí právní služby. 
 
Ad k bodu 4 Žádosti o informace  
 
Povinný subjekt v současné době nepoptává poskytování externích právních služeb, a to z důvodu neexistence 
potřeby v této oblasti. Pokud taková potřeba v budoucnu vyvstane, Povinný subjekt vždy vybírá poskytovatele 
právních služeb na základě doložení dostatečných zkušeností z poptávané oblasti právních služeb včetně doložení 
dostatečných referencí, a to ve vztahu k advokátní kanceláři i konkrétním advokátům, kteří se mají na poskytování 
právních služeb pro Povinný subjekt podílet. Povinný subjekt dále požaduje schopnost kanceláře spolupracovat  
a zapojit do řešení vysoce uznávané odborníky z dané oblasti práva, např. z akademické oblasti. Dále Povinný 
subjekt vybírá poskytovatele právních služeb na základě velikosti týmu kanceláře pro danou oblast, a to z důvodu 
případné zastupitelnosti. Povinný subjekt zohledňuje i další činnosti kanceláře, ze kterých může Povinný subjekt 
benefitovat, např. vzdělávací a publikační činnost, tzv. legal allerts apod. V neposlední řadě rozhoduje i cena, zejm. 
hodinová sazba, nebo výše tzv. cap v případě vymezených projektů. 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

Letiště Praha, a. s. 
 


