
                                                                                                

V Praze dne 20. října 2014 
                                                                                              Č. j.: KPR 5978/2014  

                                                                                              Počet listů: 2  
                                                                                                                                                                                                    

Věc: poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

         Kancelář prezidenta republiky obdržela Vaši žádost ze dne 6. října 2014 o poskytnutí 
následujících informací, týkajících se právních služeb. 

1. Kolik právníků zaměstnává Kancelář prezidenta republiky v Odboru legislativy a 
práva? 
V Odboru legislativy a práva KPR pracuje 7 právníků. Jejich úkolem je především posuzovat 
z legislativního a ústavně právního hlediska zákony předložené prezidentu republiky 
k podpisu, nebo smlouvy předložené k ratifikaci, připravovat jmenovací dekrety prezidenta 
republiky a rovněž zajišťovat vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. 

2. Kolik dalších lidí s právnickým vzděláním zaměstnává Kancelář prezidenta republiky 
v ostatních odborech KPR? 
 V dalších útvarech KPR pracuje 7 právníků. 

3. Jaké jsou celkové mzdové náklady (mzdy a odvody), které Kancelář prezidenta 
republiky v roce 2013 a dále v prvních třech čtvrtletích roku 2014 vynaložila na 
fungování Odboru legislativy a práva KPR?  
Celkové mzdové náklady (mzdy a odvody) v roce 2013 činily v Odboru legislativy a práva 
KPR 7 372 018 Kč, za období I. - III. Q. 2014 činily 6 116 325 Kč. V r. 2014 byl počet 
systemizovaných míst zvýšen o 1 a u jednoho pracovního místa byla zvýšena platová třída. 

4. Kterým advokátním kancelářím Kancelář prezidenta republiky zaplatila v roce 2013 
za právní služby (jak za služby poskytnuté, tak ve formě záloh) a kolik činila výše těchto 
úhrad? Uveďte, prosím, vždy označení kanceláře (název, sídlo) a částku, která byla 
každé advokátní kanceláři za toto období zaplacena. 
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o., Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2, viz níže. 
JUDr. Martin Mikyska, 468 31, Malá Skála č. p. 397, částka 65 170,20 Kč. 



Společná advokátní kancelář JUDr. Jiří Jestřáb a JUDr. Richard Tománek, Hlinky 142a,  
603 00 Brno, částka 79 860 Kč. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2, částka 40 000 Kč. 
Kancelář prezidenta republiky zaplatila za právní služby v roce 2013 celkem 673 203,20 Kč. 
5. Kolik zaplatila Kancelář prezidenta republiky v roce 2013 za služby Advokátní 
kanceláře Nespala, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2? 
Kancelář prezidenta republiky zaplatila v roce 2013 za právní služby Advokátní kanceláře 
Nespala, s.r.o., Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2 celkem 488 173 Kč.  

6. Kolik zaplatila Kancelář prezidenta republiky za služby Advokátní kanceláře 
Nespala, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2 v prvních třech čtvrtletích 
roku 2014?  
Kancelář prezidenta republiky zaplatila za právní služby ke dni 30. září 2014 Advokátní 
kanceláři Nespala, s.r.o., Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2 celkem 415 895,60 Kč. 

7.  Z jakých důvodů a na základě jakých referencí si KPR vybrala k zastupování právě 
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2? 
Uvedená advokátní kancelář byla k zastupování vybrána již za bývalého prezidenta republiky 
Ing. Václava Klause.  

8. Proč KPR využila služeb externích advokátů, namísto zastupování právníky 
zaměstnaných v Kanceláři prezidenta republiky? 
Doporučuji vzít v úvahu, že na základě toho, jak se právní řád vyvinul, neexistují právníci, 
kteří znají na potřebné úrovni právo ve všech jeho odvětvích. Dobrý právník by měl mít 
přehled o právním řádu, pro jeho aplikaci se však nutně specializuje pouze na určitou oblast či 
oblasti práva. Tak je tomu i u zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, kteří jsou 
právníky a kteří toto své vzdělání využívají v rámci svých pracovních náplní. Pokud jde o 
zastupování Kanceláře prezidenta republiky před soudem, zajišťuje „Kancelář“ vlastními 
silami zastoupení ve věcech správního soudnictví, a to na rozdíl od občanského soudního 
řízení, kdy proti advokátovi protistrany nelze zmocnit k zastupování Kanceláře prezidenta 
republiky jejího zaměstnance, který nemá odpovídající zkušenosti z tohoto typu soudního 
řízení. Vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky nezaměstnává žádného právníka, 
který by měl advokátní zkoušky, je v těchto případech k zastupování Kanceláře prezidenta 
republiky využíváno služby advokáta. Tato záležitost je i věcí ekonomické kalkulace, 
v soudních sporech se Kancelář prezidenta republiky ocitá spíše výjimečně a nebylo by 
únosné, pokud by „Kancelář“ zaměstnávala za odpovídající plat právníka, který by byl 
specializován na spory vedené v občanském soudním řízení. 

                                                                                      JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                 ředitel Odboru legislativy a práva 




