Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 2. března 2020
Č. j.: MZP/2020/130/138
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/56
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Chocholouskova@mzp.cz

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 6. února 2020 Vaši
žádost o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete:
1.

Poskytnout informace, zda Ministerstvo životního prostředí v posledních třech letech
uzavřelo ústní nebo písemnou smlouvu se společností Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.,
IČO:291 43 608, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ: 110 00,
a/nebo s Mgr. Janem Kořánem, advokátem, nar. 7. 2. 1975, ev. Č. ČAK 09074, na jejímž
základě by některý z uvedených subjektů poskytoval Ministerstvu životního prostředí ať
úplatně nebo bezúplatně jakékoli plnění.

2.

V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz o poskytnutí informace, kdy byla daná
smlouva (smlouvy) uzavřena, pod jakým názvem, mezi jakými smluvními stranami, co je
předmětem jejího plnění, na jakou dobu byla sjednána a jaká je výše sjednané úplaty dle
uzavřené smlouvy.

3.

Poskytnutí informace, jakou úřední osobu a kdy dle knihy návštěv Ministerstva životního
prostředí navštěvoval v období od 1. 10. 2018 do dne podání této žádosti pan Mgr. Jan
Kořán, advokát, nar. 7. 2. 1975, ev. Č. ČAK 09074.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

Ano, uzavřelo.

Ad 2)

V předmětném období posledních 3 let byly uzavřeny 2 rámcové dohody na části 2 a 3
veřejné zakázky na zajištění právních služeb mezi ministerstvem a Společností AK KFL
& AK PETRŽÍLEK, tj. sdružením dodavatelů Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (IČO:
29143608) a Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. (IČO: 03144623) pro účely společného
podání nabídky a poskytování plnění (dále jen "Společnost").
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Nicméně tato Společnost se umístila až jako druhá v pořadí, proto jí v průběhu trvání
rámcových dohod nebyly zadány žádné úkoly, a tedy jí ani nebyly hrazeny žádné
faktury (plnil dodavatel, který se umístil jako první v pořadí).
Rámcová dohoda č. 1
-

-

-

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb (Část 2/Oblast 2)
uzavřena dne 19. června 2017 na na 2 roky
uzavřena mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
(objednatel) a poradci Becker a Poliakoff, s.r.o. advokátní kancelář, Mgr. Filip
Směja, advokát, Mgr. Michal Mazel, advokát (společná nabídka účastníků)
a Společností AK KFL & AK Petržílek (sdružení dodavatelů)
právní služby poskytovány na základě prováděcích smluv (právní poradenství
a konzultace; zpracování právních rozborů, analýz a stanovisek, a to včetně
stanovisek k návrhům obecně závazných právních předpisů; právní zastupování
Objednatele v řízeních před soudy a jinými orgány; zpracování nebo posouzení
návrhů smluv; zpracování vzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších
přípisů; anebo další služby dle potřeb a požadavků objednatele) v oblasti péče
o krajinu, zvláště chráněné části přírody, mezinárodní ochrany biodiverzity,
právní úpravy národních parků, ochrany horninového a půdního prostředí
Společnosti AK KFL & AK Petržílek nebyla hrazena žádná úplata

Rámcová dohoda č. 2
-

-

-

Rámcová dohoda o poskytování právních služeb (Část 3/Oblast 3)
uzavřena dne 19. června 2017 na na 2 roky
uzavřena mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
(objednatel) a poradci Becker a Poliakoff, s.r.o. advokátní kancelář, Mgr. Filip
Směja, advokát, Mgr. Michal Mazel, advokát (společná nabídka účastníků)
a Společností AK KFL & AK Petržílek (sdružení dodavatelů)
právní služby poskytovány na základě prováděcích smluv (právní poradenství
a konzultace; zpracování právních rozborů, analýz a stanovisek, a to včetně
stanovisek k návrhům obecně závazných právních předpisů; právní zastupování
Objednatele v řízeních před soudy a jinými orgány; zpracování nebo posouzení
návrhů smluv; zpracování vzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších
přípisů; anebo další služby dle potřeb a požadavků objednatele) v oblasti
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, odpadů a obalů,
ekologických škod, ochrany vod, krizového řízení, environmentálních rizik,
územních vazeb, změny klimatu, ochrany ovzduší a hospodaření energií
Společnosti AK KFL & AK Petržílek nebyla hrazena žádná úplata
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Bližší informace k uzavřeným rámcovým dohodám jsou dostupné neomezeným
a přímým dálkovým přístupem:
a) na profilu zadavatele E-ZAK:
i) https://ezak.mzp.cz/vz00006523, a
ii) https://ezak.mzp.cz/vz00006524, či
b) v Informačním systému Registru smluv:
i) https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2314262, a
ii) https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2314346.
Dodáváme, že nad rámec výše uvedeného nebyly v předmětném období posledních
3 let s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o. (IČO: 29143608), či samostatně s Mgr.
Janem Kořánem, advokátem (ev.č. ČAK: 09074), uzavřeny žádné smlouvy (včetně
objednávek).
Ad 3)

Pokud jde o poskytnutí informací, jakou úřední osobu a kdy dle knihy návštěv
ministerstva navštěvoval v předmětném období Mgr. Jan Kořán, ministerstvo vydalo
v této věci dne 2. března 2020, pod č. j. MZP/2020/130/236, rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informací z důvodu práva na ochranu osobních údajů a soukromí, které Vám
bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
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