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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.05.2019
Vážený pane magistře,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 17.05.2019
doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože vyřízení Vaší
žádosti nebránil nedostatek údajů dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a
posouzena.
V žádosti jste požadoval následující informace:
- zaslání smluv s firmou Joukl a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 025 43 664;
- sdělení, kdo a proč rozhodoval o podpisu smluv s advokátní kanceláří Joukl a partneři,
advokátní kancelář s.r.o., okolnosti jejího výběru, kdo byli další uchazeči o tyto zakázky;
- sdělení o výši vyúčtované odměny;
- zda jsou tyto zakázky prověřovány Policií ČR ve spojení se „Švachulovým gangem“ a
- proč ÚMČ Brno-střed neřešil toto zastupování pomocí svého právního odboru.
V příloze Vám zasíláme objednávky od dodavatele Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
O uzavření objednávky bylo rozhodnuto v souladu se směrnicí č. 9: Zadávání veřejných zakázek.
Dle této směrnice v případě veřejných zakázek malého rozsahu na služby do 20.000,- Kč bez DPH
plní působnost zadavatele příslušný odbor ÚMČ BS. Na základě konzultace s gesčním radním,
rozhodla o vystavení objednávky vedoucí Odboru právního a organizačního, a to na základě
odborného úsudku. Další uchazeči nebyli oslovování.
Za poskytnuté právní služby byly účtovány částky uvedené v objednávkách, tj. 14.520,- Kč;
20.570,- Kč a 22.990,- Kč (vše s DPH).
Nemáme informaci o tom, že by tyto zakázky byly prověřovány Policií ČR.
Předmětem právních služeb byla věc s dopadem na více právních odvětví, věc skutkově složitá
vyžadující odborné zkušenosti přesahující rámec činnosti Odboru právního a org.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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