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CJ 01261/2020 
Operátor ICT, a.s. 
Dělnická 213/12 
170 00 Praha 7  
 

 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 5. 2020 
 
 
Vážení, 
 
ve Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších 
předpiů, (dále jen „informační zákon“), ze dne 26. 5. 2020, která nám byla doručena téhož dne, jste 
nám položili otázky týkající se výše nákladů vydávaných společností Operátor ICT, a.s. za poskytování 
právních služeb. 
 
Následně Vám povinný subjekt zaslal Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2020, 
č.j. CJ 01261/2020, kterým jste byly vyzváni k úhradě částky 7.125,- Kč představující náklady za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  
 
Dne 8. 6. 2020 nám byla doručena Vaše stížnost datovaná 5. 6. 2020 na postup při vyřizování žádosti o 
informace z důvodu nesouhlasu s výší úhrady ve smyslu § 16a odst. 1 písm. d) informačního zákona. 
 
V rámci přípravy spisového materiálu k předložení nadřízenému orgánu, jak ukládá § 16a odst. 5 
informačního zákona, došlo na naší straně ke zjištění, že úhrada částky 7.125,- Kč jakožto nákladů za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací byla v tomto konkrétním případě účtována z důvodu 
administrativního pochybení, a informace Vám měla být poskytnuta bezúplatně. V souladu s § 16a 
odst. 5 informačního zákona tímto ve lhůtě 7 dnů od doručení Vaší stížnosti Vaší žádosti v plném 
rozsahu vyhovujeme a požadované informace níže poskytujeme. 
 
Rádi bychom se také ohradili proti nařčení z obstrukčního jednání – informací poskytujeme většinou 
zcela bezúplatně. K poskytnutí informací o naší činnosti dokonce, z důvodu větší transparentnosti, 
většinou volíme formu zveřejnění. Případní žadatelé se tak na nás se žádostí o informace podle 
informačního zákona zpravidla vůbec obracet nemusí.  
 
Níže tedy uvádíme odpovědi na Vaše otázky.  
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Odpovědi: 
 
1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného 

povinnému a to rozčleněné na jednotlivé roky. 
 

2016 296.040,- Kč 
2017 1.905.108,- Kč 
2018 2.018.081,- Kč 
2019 3.213.707,- Kč 

1/2020 – 3/2020 1.119.934,- Kč 
 
 

2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté 
dodavateli povinného a to rozčleněné na jednotlivé roky. 

 
2016 4.767.915,- Kč 
2017 1.145.137,- Kč 
2018 1.839.102,40 Kč 
2019 720.775,- Kč 

1/2020 – 3/2020 178.127,50 Kč 
 
 

3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté 
dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. IČ 28468414 a to rozčleněné na jednotlivé 
roky. 
 

2016 4.170.590,- Kč 
2017 640.287,- Kč 
2018 721.350,- Kč 
2019 512.650,- Kč 

1/2020 – 3/2020 84.577,50 Kč 
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