
V Praze dne 17. února 2020 
Č. j.: KPR 458/2020 

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 29. ledna 2020, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací: 

1. Jak vysoké finanční náklady ze strany Kanceláře prezidenta republiky za právní 
služby si dosud vyžádala věc projednávaná v první instanci u Obvodního soudu pro 
Prahu 1 pod spisovou značkou 26C 34/2015?  

2. Poskytovala Kanceláři prezidenta republiky právní služby ve výše zmíněné věci pouze 
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. (IČO: 242 65 853)? 

3. Kolik hodin práce ve výše zmíněné věci AK Nespala vůči Kanceláři prezidenta 
republiky odvedla a za jakou hodinovou sazbu? 

4. Pokud služby v této věci poskytovala Kanceláři prezidenta republiky výhradně AK 
Nespala, s.r.o., poskytovala je na základě rámcové smlouvy? Pokud ano, jaké jsou 
parametry této rámcové smlouvy?  

6. Jak vysoké náklady za všechny právní služby od AK Nespala uhradila Kancelář 
prezidenta republiky od 8. března 2013?  

7. V jakých dalších věcech kromě věci projednávané v první instanci u Obvodního soudu 
pro Prahu 1 pod spisovou značkou 26C 34/2015 poskytla AK Nespala pro Kancelář 
prezidenta republiky právní služby od 8. března 2013? 

Kancelář prezidenta republiky k tomu uvádí: 

K bodu 1 
518 000 Kč. 

K bodu 2 
Ano. 

K bodu 3 
259 hodin za sazbu 2 000 Kč za hodinu. 

K bodu 4 
Je tomu tak. Právní služby poskytovala v této věci pouze AK Nespala, s. r. o., a to na základě 
rámcové smlouvy uzavřené dne 19. února 2013. Jde o smlouvu, která vymezuje předmět 
poskytovaných služeb v souladu se zákonem o advokacii, stanoví lhůtu pro placení, přičemž 
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hodinová sazba do listopadu 2014 činila 3 000 Kč a od té doby je snížena na 2 000 Kč, a dále 
upravuje povinnost součinnosti klienta s AK, pokud jde o poskytování informací a 
poskytování potřebných podkladů. 

K bodu 6 
8 824 507,10 Kč. 

K bodu 7 
Šlo v některých případech o vícečetné věci, ve většině případů spojené s vícestupňovým, 
popř. opakovaným soudním řízením, a sice ochrana osobnosti, výtržnictví v jednočinném 
souběhu se spolupachatelstvím, rozhodnutí o nejmenování profesorem, rozhodnutí o 
neposkytnutí informace, neplatnost volby prezidenta republiky, pomluva, pracovně právní 
spor.  

                                                                                                 JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                        ředitel Odboru legislativy a práva 


