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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane magistře,
na základě Vašeho podání datovaného dnem 27. 2. 2018 si Vám dovolujeme zaslat odpovědi
na Vámi formulované otázky.
Především je třeba uvést, že smluvní vztah s advokátní kanceláří JUDr. Jan Olejníček,
advokát, IČO: 7130320111, byl uzavřen za právní úpravy obsažené v tehdejším zákonu č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Nejednalo se o služby bezúplatného
poskytování právních služeb občanům, ale právní servis pro ÚMČ Praha 15. S ohledem na
skutečnost, že jedním ze smluvních ujednání je poskytování služeb v sídle klienta
(zaměstnancům a úředníkům při řešení sporných právních případů, resp. případů, kde je
možný spor nebo spor již běží), a to každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin, bylo umožněno
též občanům konzultovat své právní problémy. „Rámcová smlouva o poskytování právních
služeb“ byla uzavřena dne 27. 7. 2015. Uzavření smlouvy předcházelo vypsání veřejné
zakázky ve formě zakázky malého rozsahu (předpokládaná hodnota do 2 mil. Kč), a to
v souladu s usnesením Rady MČ Praha 15 č. R – 356 ze dne 17. 6. 2015 (usnesení včetně
důvodové zprávy k dispozici na webu MČ). V rámci tohoto řízení byly s výzvou na podání
nabídky osloveny AK Bělina a Partners, Advokáti – Říčka, s.r.o., Mgr. Jiří Slováček,
advokátní kancelář a JUDr. Jan Olejníček.
Dne 22. 7. 2015 usnesením č. R – 400 (rovněž k dispozici na webu) schválila Rada MČ Praha
15 přidělení zakázky malého rozsahu jmenované advokátní kanceláři. Smlouva byla uzavřena
na dobu 2 let s tím, že odměna advokáta nepřekročí 1.900.000,- Kč. Odměna byla dle nabídky
sjednána na částku 800,- Kč/hodina + příslušná sazba DPH.
Kritériem pro přidělení zakázky byla nejnižší nabídková cena. Zadavatel rovněž požadoval
doložení zkušeností, zejména poskytování právních služeb pro orgány státní správy nebo
územní samosprávy.
Dne 19. 10. 2016 přijala Rada MČ Praha 15 usnesení č. R – 1097, kterým bylo schváleno
uzavření dodatku ke stávající smlouvě (ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1. a 2. zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Obsahem dodatku jsou
ujednání, že poskytovatel na základě Smlouvy poskytne MČ Praha 15 právní služby při
přípravě na řízení před soudem nebo jiným veřejným orgánem, v rámci zastupování MČ
Praha 15 v řízení před soudem nebo jiný veřejným orgánem nebo ve věcech, v nichž okolnosti
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nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení před
soudem nebo jiným veřejným orgánem. Platební podmínky zůstaly shodné, doba neurčitá.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že se v žádném případě nejedná o zřízení bezplatné
poradny pro občany, ale občané službu využívají v rámci poskytování právních služeb
městské části, které jsou mimo jiné poskytovatelem poskytovány, jak již bylo uvedeno, též
v sídle klienta, a to každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.

S pozdravem
OTISK RAZÍTKA
Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 15
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:
- Rámcová smlouva o poskytování právních služeb č. SML-2015-10171 ze dne 27. 7.
2015
- Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 26. 10. 2016
- Usnesení RMČ Praha 15 č. R-356 ze dne 17. 6. 2015
- Usnesení RMČ Praha 15 č. R-400 ze dne 22. 7. 2015 a důvodová zpráva k tomuto
usnesení
Pozn.: Rámcová smlouva o poskytování právních služeb a dodatek č. 1 jsou poskytovány
v anonymizované podobě v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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