V Praze dne 2. října 2020
Č. j.: KPR 3947/2020
Dne 16. září 2020 obdržela Kancelář prezidenta republiky, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
jaké byly náklady na právní zastoupení a analýzy spojené s žádostí o informace žadatelky
Kristýny Bašné, a to od počátku roku 2018 do dnešního dne v rozsahu: druh úkonu – náklad
na úkon – zajištěno zaměstnanci KPR / externím subjektem.
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje:
a) vzhledem k tomu, že prvoinstanční i druhoinstanční rozhodnutí o předmětné žádosti
o informace připravili a vydali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky jejím
jménem a žadatelka se táže na náklady zastoupení Kanceláře prezidenta republiky,
týkají se níže poskytnuté údaje právního zastoupení Kanceláře prezidenta republiky
v řízení v dané věci před soudy; toto zastoupení zajišťovala Advokátní kancelář
Nespala, s.r.o.;
b) celkové výdaje na právní zastoupení v této věci činily 119 000 Kč;
c) úkony právního zastoupení nejsou výsledkem činnosti Kanceláře prezidenta republiky,
ale soukromého subjektu, přičemž z § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá právo
veřejnosti prostřednictvím požadovaných informací kontrolovat činnost povinného,
nikoliv soukromého subjektu, pak k druhu úkonů a výdajům na ně se uvádí:
šlo o úkony od r. 2018 do r. 2020, kdy nejdříve žadatelka podala žalobu Městskému
soudu v Praze, ten žalobu zamítl, poté podala kasační stížnost Nejvyššímu správnímu
soudu, ten rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a následovalo další řízení před
Městským soudem v Praze; v rámci toho bylo advokátní kanceláři zaplaceno celkem
9 položek, zahrnujících klasické úkony jako vyhodnocení žaloby a vyjádření k žalobě
pro soud, vyhodnocení kasační stížnosti a vyjádření pro Nejvyšší správní soud,
vyhodnocení rozsudku Nejvyššího správního soudu a vyjádření pro Městský soud
v Praze, přičemž hodnota těchto položek v závislosti na časové náročnosti úkonů
činila od 4 000 Kč po 28 000 Kč.
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