Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

doručeno e-mailem
V Praze dne 25. 2. 2016

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ OHLEDNĚ TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍCH ADVOKÁTŮ
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vážení,
společnost Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 114599 („Dodavatel“), uzavřela na základě veřejné zakázky s názvem
„Poskytování právních služeb“(„Veřejná zakázka“) se zadavatelem Český rozhlas, se sídlem na
adrese Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO: 452 45 053 („Zadavatel“) Rámcovou smlouvu o
poskytování právních služeb („Smlouva“).
Vzhledem k nejasnostem ohledně výkladu rozsahu a obsahu uveřejňovacích povinností dle § 147a
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“), předkládá
Dodavatel, v rámci právní jistoty, Zadavateli následující informace ohledně způsobu plnění Veřejné
zakázky Dodavatelem.
Právní služby Zadavateli na základě Smlouvy byly poskytovány prostřednictvím odborného týmu,
jehož součástí jsou též advokáti trvale spolupracující s Dodavatelem ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
advokátní kancelář

Dodavatel doplňuje, že dle jeho názoru – byť ZVZ ve formálním smyslu pohlíží na spolupracující
advokáty jako na subdodavatele – tito trvale spolupracující advokáti fakticky nepředstavují
subdodavatele v materiálním slova smyslu. Spolupracující advokáti využívají veškerých personálních
a materiálních kapacit a veškerého zázemí, které má Dodavatel k dispozici, a nikoliv ad hoc smluvní
spolupráci dodavatel-subdodavatel pro účely konkrétní veřejné zakázky. Odměňování trvale
spolupracujících advokátů probíhá na základě smlouvy o spolupráci na měsíční bázi, která se neodvíjí
od podílu účasti těchto advokátů na jednotlivých projektech a probíhá nezávisle na fakturaci
Dodavatele ve vztahu k Veřejné zakázce.
S poukazem na tuto skutečnost Dodavatel není schopen vymezit přesnou částku, která představuje
úhradu trvale spolupracujícím advokátů ve vztahu k Veřejné zakázce tak, jak předpokládá ustanovení
§ 147a odst. 4 ZVZ. Dodavatel však může potvrdit, což je rovněž patrné i z přehledů poskytnutých
služeb, které byly Zadavateli v souvislosti s plněním Smlouvy zaslány, že v roce 2015 se na celkovém
časovém rozsahu poskytovaných služeb plnění Veřejné zakázky z více než 10 % účastnili následující
trvale spolupracující advokáti Dodavatele:




JUDr. Petr Kadlec, ev. č. ČAK 11295;
Mgr. Ondrej Čurilla, ev. č. ČAK 14100; a
Mgr. Martin Strnad, ev. č. ČAK 13052.

Věříme, že poskytnutí informací v této podobě dostatečně přesné a vypovídající o věcném rozsahu
podílu jednotlivých advokátů na plnění Veřejné zakázky. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů
jsme samozřejmě připraveni Vám poskytnout jakékoliv dodatečné vysvětlení.
S pozdravem
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
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