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Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

Krajský úřad Jihočeského kraje (dále též „povinný subjekt“) dne 13. 7. 2020 obdržel Vaši žádost o informace

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

15. 6. 2020, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

1. Uveďtecelkovoucenuvynaloženouna interní právníslužbyposkytnutézaměstnancipovinného

povinnémuatorozčleněnénajednotlivéroky.

2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté

dodavatelipovinnéhoatorozčleněnénajednotlivéroky.

3. Uveďtecelkovoucenu,včetněDPHvynaloženounaexterníprávníslužbyposkytnutédodavatelem

ROWANLEGALadvokátníkancelářs.r.o.IČ28468414atorozčleněnénajednotlivéroky.

Povinný subjekt dopisem ze dne 16. 7. 2020 žádal o upřesnění žádosti o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané dne 13. 7. 2020 v bodě 1) celková cena
vynaložená na interní právní služby poskytnutá vlastními zaměstnanci.

K zaslanému upřesnění sdělujeme, že Krajský úřad sice zaměstnává osoby s právnickým vzděláním, obvykle
na pozici právník, nicméně většinový rozsah jimi vykonávaných činností neodpovídá požadavku. Jak bylo již
psáno ve výzvě k upřesnění žádosti o poskytnutí informace, osoby vykonávající specializované právní agendy
vykonávají krom právnických služeb také běžnou úřední činnost. Rozsah těchto činností je různý a není možné
jednoznačně určit, kdy byly vykonávány poptávané specifické interní právní služby a kdy běžná úřední činnost.
Můžeme ale konstatovat, že činnost úřední svým rozsahem typicky převažuje nad činností právní. Z tohoto
důvodu jsme dospěli k závěru, že v souladu s Vaší žádostí činí vynaložená částka za poskytnutí interních
právních služeb 0,- Kč.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 7. 2020

Naše č. j.: KUJCK 96792/2020

Sp. zn.: KHEJ 87641/2020/kakr SO

Vyřizuje: Ing. Markéta Chromá

Telefon: 386 720 374

E-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz

Datum: 3. 8. 2020

*KUCBX00WWRD8*
KUCBX00WWRD8



Naše č. j.: KUJCK 96792/2020 Sp. zn.: KHEJ 87641/2020/kakr SO 
 

Stránka 2 z 2 
 

Požadované informace k bodu 2 a 3 Vaší žádosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
 

rok 

interní náklady externí náklady 

zaplaceno všichni dodavatelé dohromady jen ROWAN LEGAL 

suma (Kč) suma (Kč) suma (Kč) 

2016 0,00 Kč 472 911,56 Kč 54 450,00 Kč 

2017 0,00 Kč 141 570,00 Kč 0,00 Kč 

2018 0,00 Kč 175 450,00 Kč 0,00 Kč 

2019 0,00 Kč 53 572,75 Kč 0,00 Kč 

1. 1.  2020 až 
31. 3. 2020 

0,00 Kč 16 002,25 Kč 0,00 Kč 

 
 

S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
 
 
 


